
 הנפששעל,משבון126
 נאו על Wbl:~W ומאורפז ההכסה ממודות עלט שהשקץ במה ועיל גזברךהבורא
 הפובה משלהקם ומחשבת העליה והעלים התחתון %ם אמתת מי41עת אליושהניע
 בה' צריק סון"ממח )פ040 השלום ע14 דור שאמר כס כנריותיו גירתו יקיםוהנהנתם
 ונו' בחכטתו חכם אזה% אל ט( קלפיה ואצר ה' מבקשי לב ישכאז קם( )פס ואסר בווחסה
 העליונה רם"רנה הט2 חאת אטזי וידוע השכל המף"לל יתהלל בורז אם כי )0ס(ואסר

 בלבו כפי;ידיעתו וביראתו בעבודתו באסת,ירבק שידעהו מי כי אברך האלשביריעת
 והשתדרת בחריצכן אך עמל ובלי מורח בלי והאברים הלבבות חובטן לד והיקימוובמצפונו
 נ( 4ס5י אחכם אסר ובו כי התסהמהתי ולא רמשתי קק( ותסקס דוד שאסר כמוחריוות
 פרימט שלנרך והאלהים ני משפפ שומרי אשרי קו( )תסיס ואמר הכמה מצא אדםאשרי

 : אסן , ברחמיו בכונתם( )0"6 בכתותיהם ויכניסנומהם
 : יתגרו לאל ההלה . השמיני שערנשלם

 - הפרישות שער התשיעישער
 1 השער פתח תה . טמנה לס יחשיב היה השלם טןבפרישות_

 העלם טן הפריריות הזטזה נפשו עם האדם בחשבון לדבר שהקדמנו מפני המחביאכמר
 שהוא מה חיוב ותוכן אפרכסות מיני באור לו לכמוך ראיתי החשבון מאופסאחד

 הנפשות ומנוחת חזעולם התירה מתקנת בו שיש מה בעבור התוה אנשי על ממנהחובה
 היא מה האחד . ענימם שבעה הפרישות טדברי לבאר למ וראוי . דגולםים בשםותנופות
 וצורך הליוחדת הפרישות בנדרי והשני . אליה העולם אנשי וצורך הכותתהפרישות
 בבשר והרביעי . בפרישות הפרחיים נחלקים כתות לכמה והשלישי . אליז התורהאנשי
 בספר שבא במה ודבושי . הפרישטז מן לתורתנו שיאות במה והחמישי . הפרישותתנאי
 ואנותינו קרטונים בק ש"פ בהפרש והשביעי . הפרישות מדברי הנביאים וספריהתורה

 . .. בפרישות:ובינינו
.. 

 השאלה בתשובת אומר אלקה העוית אנשי טורך הנשלת הברישא מהות אבל אפרק
 סוד ומענין מנולה כנף והשם . ענינים תחתיו שם הפרישתן כיהזאת

 מנמתו ענינו.וחגלה ממתל יראה חותמו ויתירו אדמתך 6% אדרתו שירו וכאשרמוסתר
מרפא.לנפש

 פסצ 6ן נמקומופ הפיגל ססמ6 ססוקיס מפס וכן וא' onnas %סו ס* 6ט טנדס 65 6טenD 1 גפה סג1ר6גענודפ
 ומאלהים : %צ ג*ג יפ' וכעגודש גפותי, כבשוס פסש נעגיל פדרגוטיו ויסר 0ףדם בוא וכס וע פס6ר* יסנפ'חגר

 610 פוקא 0) א סמא ו*) ענינים1 כי יכמ אומר : ט' ספה0א ס5 פס מרית אבל אפרק
 סמ61 0דגו פוס סורם ס61 )פס סיענ ספספףן המסיו 5% פרדו han ש גפם אף4ש סקס ימחא פי9 כ5 ע05ס

 6וי יראה : 16סו טמ:0ס wa הינאו י4י אררתי יסיר וכאשר : גפ1ט אשלט כסהר 610 ומיסופו ומעגיןסייס קמי נך ס:קר6 פנגס כנוי רק 60 דגר ש ס) ס0פא ש זל סטלה נושי אה"ס : 04 ,ס דופים 60יגס פגעיס כטססופיו
 הלכמןפצ

 האשר : ל( )קטף כממדם פסוס פל יממתיתפש
 אנזק : ימד vtb נ9 פ) הכוללת הפרישאתשא י ל( )נר6פ"( %לוף גי 063ף פ%תנפשו

 הפרישות כי : מפולס משט 6ימ tDh'העלם
 סגולה כבף : סדכם מממס סכו% מס סו6 וכו'שם
 פפ*ס עננן ייטווס 6פ סמכמו '5כ5 גנגס כסי0ס

 גטקס וסמן מופזר מד : ממס סלופ נססהאמאס
 אזרחו הירו וכאשר : יג0ולס ריואהש0 0י6שק

 WD1b) 03ן6 ממט ומכסס ר,מע5'ס ומכפששטסו
 ג"פ 650 נ6זמס ומפסס כתן מסמון כמעמון6100
 וחתמו ףתירו : ע4ו 1Db %ומס ימם %ועד
 בצבצת והצלת י we סמפליס  0פל9 מפססשצי

סקר

 לחםפת
 ממסגי יסו סו6 גס 16 פד*ע 6או 0)3פפי 6צכ4צ
 : י' שויעת בה' צריק יובטח : מפולותיו ושכעתיו :ט
 גידם )סיח לו עמס פ)6 שתנוס מונוס פ5 שורתבלי
 סו6 סמט4נ סספופ3 עפי ונלי 6מר יגריס מכוס 1ט5)כי
 וחשתד4ח בחריצות : 3טי9 סו6 עם) כמך"6 עפ)גקר6

 : ס06הס יגורס ווונהוסנסב)

~Penהתשיי 
 טשרוס1ס תזעים ההיה מתקנת

610ItPb -אליה העולם .אנזף וצורך סוס: יפולס קיפו%- סס.לס לט"מ ס"ס 
 DStDW'~ 6נש טייס0נק

 התורה אנאם חטרך 46ס:
 סקס viD סי6 יםד36וס' סמיומדס.,65ומסס*ף0ופ

 : סקווסס סורסנס4
 סכפס כסו, ד3ר פס סו6 ס0מ40( שם חפרישות כי אפרק

 כישי : נכעיס עגילים כמס גכ))'ס ושמסוסתגורס
 נ 13 נפגין ידגר פן ומרוו א נמס סגא)ס וחיטטפגולה

יסירו
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 ~18סד "8רה2ותשש8

 ריכה4ז טמטעם מנפרש הדבר מן והמנע הנפש 17םיםתתאוה הפרה2ותבלשקזצזסעדר
 המחויבת ודגלה . חזנקץ שיכ% מי הפוהש תאמר שה לעלה-המחיבת וו"1,םניצעליו

 חים. מבעלי ביובה האדם כיל מהם אחד חלקים. לעגי ןםתאלקנן רגפש nsanחסימת
 נופעו לתקנת בה הנהה המ5 הכשלת ' ווצר"שת המדכוים מ4 השהה באושי מיחידודגשני

 %חיים לבריאים הרופאים -ומנהגת הנדסות בדתי השיכים הנהנת במו עממהוהסדרת
 והכהצהמז המאכל מן תאאו בחסהשז גפעצ את סכל liew כלוהנהגת

 טעצשגי
 והסלבהצ

 דרדורה ע4ה שהורתה ההא הכווחדת והפרישות תעטניו ואופני הגוע'סזיו ושארוהדבור
 דאל נעורת לרבד דוכסי ~aw* במה אבאר כאשר הבא לעולס נפשותעז לתקמזוהשכל
 חשל"אי בשער שהקדמנו מה בעבור הש הכלת השתשטן אל הצורך אופם אךגזברכן
 בעירא ולנינתה הנפש יסר היה האדם . מין כבריששת ותעלה הברא חפץ גי דהה הספרמן

 פו' תלך בדרכי אם נ( יכויס כם'ש הקדושים המלאכים בתכתה הקהיה שתזדכךבעבר
 מקבלות עתקות בטפות הנפש גסות החכמה מייבה האלה. העומדים בק ומריכים לךשתתי
 האנושיות בנפשות יתכרך הבורא אשכוב להם היארש המשת כמטע מהארתהני%
 בעוה" 5הם השצכן למען בו תכספנה תאחהכח

 והרכיב חבורם *מי כל ולתקנם להעמידם
 יתסרך הבורא חצזן בעולם תמרתו הא"י מן להיות למשנל בו תכספנה אחר כח עודבהן
 והמשתה המאכל אל אהלו להניע היצר עליו והפקיד בהם רשענה עליהם שכרלאדם
 אצן נם נ( )קס)ח שאמר כמו נופו תקמז בהם אשר והמנוחות התענוגים כל ואלוהמשנל
Dbpnש באדם נמתה אליו הנפש המשכה השבל על היצר נבר וכאשר , תוי בלבם נתן 

 לנפשמרפא
 במוסס סגים %א מפיפס סו6 סוימוס פיוי )כonm 3 סה0ופ פ)0 וי' כי חפרישץת פדר *יפ: וטופ חסג)סי6ס
 ons וסנר עמO~h 9 )1 9י0 וס פמיינס (aw כתופס )ושוסו שכוץ פי n~eo 610 סטופר כפו שרט 30 וט מפס)קך6 ר6י 6'נג1 ד6)'כ פוגגו פורט hton כע לשוסו קמו imtm נידו יכויץ 0יפ 6סזפ עליו היכולת עם : מדגר פו ופ1ו580פ1
hoסעפפיס 69'ן וק פפט פוק euw1, הנהגה כנן כף המחטת והרמלה : 64מר סעפפיס פסק ופו6 פנקס )פס פ1א 

 06 נפשו את ומטיי): מב% 4ם ו? שבל איש כל והנהגת גלפו: חיים רססו bh 06 פורנס 6)פ% גי6טלכים
 : ש ושתסע לטוון סדגר וס ע.0 . *,ע הס בשער שהקדטים : ג%ח'ע4ו Dtth %0 סגוף %שת ~twth )טוספ1%

auwnסוס מפן %ן יסליק 0)6 ספין הקפיד כח וק ספ4ס סונר עף סלון גרש ופיס בהם-A17DDG סקמכ"ס.גסי' ג-כ 
 I(ots לק ע69 )סוו0 פ6ש)ס ס0טטג ג0סק ס%מ3ס טרד ס%ג4ס גשמן ס61 וק נירעם ע'0 סדקתן מן 1361פטש

 לאםפת
ש ס% תאמ יפח חרישיה  עד סיגר 6פסו0 סור ס6דמ מן ow~innl ושכסיסא' 5מ עד %4ח 

 שנכסס והומר פסך סו6 ספד ס האטגן 19SDסי
 פ!ם%יס e*os 0י0ג%ן פר סגפו0י4

 קלופי
 פח

 סו6 פסוחנו פורפו ימי 6פו א %) כעיאיו 3פקופירפו
 עור כפדרך סלח 716 ספכ0ס 0יו 61דרס פג קטםכש
 ס!6 וסבני שכיסניוכיר

 ספירי
 % Dmn 6100 ג4%פה0

 0גיסס ונע מאמו מסשז f~.mnao 41;6 עד וגח)שנר
 יגסס י4ן מגחו וסנ)ס Ir3D פ100ר י6ס 5צ09 גן5פר
 תאות חסימת : ס9רי0הז פנמס שש 0כOe~ 04 %536ע
 הנפרש : גהש סי שמש % מ1 ח6ש 9מחטפש
 והזדסטוו עלע היכולת ע0 : פמגו )פוו9 ר0% 0סו6סמן

 פ5ל המד מגיפם פעי מגי יפ ס6א Oith ס4חא)י
 לספיג יכו) לוט ס0% 6100 ספי גורעה כמו ס6יס%9עפ
ohnסינ %ין 06 001גיס. הסורס( 4וס סי סדגר O)D 

ntNDh6מל סרחון ועד )1 61(ן מגקס0 0מ6 %סגן כמו 
 גף )עי3ס lm)ww 9ס Qnh ססמ ועד פניו סיכוכןעם

 9גא6 ססי6 0ס0גסכ13מר
~eith 

 סיגל ס0ג0 ספנייגס
ht~e696~ן )ס0 ייו )6) 0וע מעטו כחו גידו פעמת סי : 
 נקלד ומשוס טמכלףס מ* אפר גיר כה השרשונאסר
 והסדרה wnw: וסלע סדגר )עמוא יגו03 * 9פפי

 הלבטןשב
 יכ% 0סא qb ןלע היכולת עם 4 עמהפקר
 אח כאוייבת לעילה : )סמו IDwn1 ס16ש)ו(סיק
 ונאמר : OtO ר~פכי0וס י(מנהנ0 ידרוס מכסנטני)
 גף סלוד גגףו6 זס כע חיגנה כהכל סיושירש
 : פרם 0ט6 מממס 6וש ושזג מס% (ablnסילו)

 )5 פס 09חם סש*ס מניס רגפש השותחסימת
 pttno wtb 1 ר,מ6כ) כשנוי ליחס טשו0ימהים מבעלי וושאבה : 5"ט( )דוריס נדירו סורפמנצס
 סג16סיס וגמו0יס סולומ פריס 0סט הסדיטתבדתי
 : גחנ) 6ש שכל ביוש : סרגתי .סיטן4'יס
 n~ua : שש יק %0 נכוי הקן הסאכלק

 הגטעל : סלאמס ק עמר 0סס טרשפעפריות
 ספ"כ)יס יי ש נטש 1)10מף %%יעזוספת
 : ספיית נ6פ3שמ הגרוטת במצוע :וריכטעניס
 שטויס: תכספנה : רא?ומ נרום האנחםעתבנפטרת
 ורעשקטי : כמלע ש)דס עענ כפישסתטורטר
 ש"% ק ימים ל : %4 כשפ מק ויצרעליו

פן

 ספי
 סגשו6פ סי6 לבריאים : שמואס p(tp 6% גגך מסרר רייסס 0יסי1 נכדי פחגס! 6מד )סוסגס דפ מקק

 ימרתה ומש פכ) גט) 6100 סו שכל איש כל משיי: מן טי16פן 0או0 ססי6 המאיש 04ץ016 סגסנס%5ם
 א .שם. ח6סל9 05 מהיש פמפסס 16פס ומפנל חיך חיספס גס בסרי סנטוס וגס ג6רס פין ג) כווית סי6יו6ס

 לה*ס"קא ~PU"t: 9ע nuan גגאיע יכ"; וססוסט0 גנפוס הגירכן יעקנ: גמ0ס הו %שם ג9ו "צששצי
 מ0פוומיפ גם*ן. שחי ao p'#b: 6צןנ אופם מעומס מס המע"ש יא1 34 ס6דס גש סמפטי סוod~ 6ולתקנם
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 הפרישותשער128
 מן הפרישות למדת שץ בעבה* ונצמרך גוש הגויסת ענינו להפסדת המביאיםהיבובים
 ויריה הט!ון בלקהשז בעיה" הסדר על דבריו ףהע ענעיו שישתוו כדי והמנוהותדיזענונים
 שנצפרו ולפי בבישוש. דברט יכלכל rniali חונן א"נ טדנ קינ( שאסר)חס)יס כמד עליובשובח
 בדין היה הצרך,מממ בקוהו הזה בעקם תקנתו בו אשר בפרחחות לנהונ האנחשיהמין
 ממיג* מץ כל מהם ילמד העולם מעסקי וננסיים נבדלים נסורים פרושים בעולםלהיות
 נחננים _אנשיו כל שאהה ואיןתקנתרגולם ומדוהת. למנהנו וכראת צרכו בפיהאדם

 מס( )שפיס הכתוב אמר וכבר הורע ולהפסק העקם ישוב לעו-בת מבירו זה כיבפרישות
 נצרכם אליה המדברים טורך רעים מפנות פנה הפרישות ב* יצרה לשכת בראה תהולא
 שיהנו כדי אוד עם מבלתי עם מהם אחת בכל יתיחד אשר והמלאכות ההכמות שאראל
 אנשנו כל שיתגרדו העולם תקנת ואין מהן לה והרשי צרכה כפי כת כל ותקח אדםבני

 העקם סדר השלמת כי אחת במלאכה ולא אחתבחכמה
 בכ"

 נ( )קס% החכם וכאמר כמו
 הפר"ש211 ענק שהקדמנו במה התבאר וכבר . ומן לבל )מס( ואמד בעתו יפה עשה הגלש

 : דמה בעולם בה ענימהם לסדר אליה אדם בני וצורךהכוללת
 . בנדרה החכמים נחלקו אליה התורה אנשי וצורך המיוחדת הפרישות נדר מה אבל במרק

 אחר ואמד האלהים. מן שמורד מה כל עזיבת שפרישות שאמר מימהם
 רעיונית מעסיקת הנפש מנוהת הפרישות אחי ואמר המאףים. וקצר בעלם מאםאפהשות

 לנפשמרפא
 גמשפפו דבריו יבלבל : )*) כפש )'סם סגי סעופך )ונרי atbwn בלבם 3תן העולם את נם : לזיגוג 1)6סגוף
 ט' פרושים בע!לם לתעת בדי! היה כף שנצטרך קלפי : סגסגס רסון יכ);) . ניווט גדרך ג)!מר pli$t גמספעעגיגיו
 טופ !גפד!ס מפספס 16 יפ"כ) 0! סעעט*0 כפיני )0רנופ 56)0 כעכס מפס געפס ססס"ר) כ'6 גיס פיס נעכורל')

 גסס 'ג)נ w~e שן %ן פסס )פוופ 'כבע סלון !סנ1ריס ומנם זים ושמחס גורס וססמסס לטא )כפס 1300 עדוהונח
 טיש געעי1 וידרס פחפ פסס שפוד 016 כ) עגו) לנמרי מפנס 1נכד)יס פנו וזס 11 פמדס !ס גמורים סרוסים )9וחל6

 ~hi(Dl סטטוס כסס פתקיי! פהפס ש חן נעורס nuhbn נעלי מי9 גפם סיס סמו מסגי )דוך "ששץ 6פר )כ) עוטו)ס;רימ

 לפ12חה להם ושדיש נאו סכל רעינטו rotw : nnsa פירדי הנפש סעפת : סס6ק המאתים וקצר בפרק
 הלבטןשב

 אהש פוב ו עממו כא דברם : כיבוסופמטני
 סנוף עמם מסנסלטח wtb ומקס רשף סק עיוצנן
 ומסור מיוסר על עממו ומכ%) וקיומו המוכלםגסי
 סרטי מן tb(o מטף יסג% סגיקמיס ייעממס כ)כ!
ט

~SD1 
 צחךכו בפי טש: ופיוס :omb 6ס כ66 6ך

 ולהפסק : ופרגסחו משכתו מסרג יפי ססס"ר כסוונצ'
 פנה : מיט ורומסך ס6דס שלזפ סיתכפ)ארע
 יתקץר אשר : סש)ס מגזזי 6מז * רעולםמנצות
 מכמס כ) כ6' עם 0ב6זי עם מהם אחתבכל
 "מ65 ם)DD 6 6חד עם %6 טשד גמ65פאטכס
 ,ס ס'3סרט ארם בני וההנו כרי : 6חר עס56)
Sb1 ,סD11DWI עממס ופין צרכה כפי : מוס ירי 

 סרר השלכסן כי : 6גפיס ופלגתת רימד'גס 'סוכ)י
 נכ) וק שלם יע סש)ס סחר בבלןד%%ם
 : 6שסס %יך ס6זס גף1 6סר מב) וסמ55טפסמכמוח
 נע6( olh נס כ) יגובס דיבללת המרישותענין
 ירעו hk סיטן כפיקון )סס סטלך כס שיפטהגסי

hStיסמיש or ס 6ת, : 
 מרס מעוט י.מסמד ד%להש מן שמורד בפרק

 ו 5מ16ס %עע הסתויים וקצר :ס'
notrnמכטטס למסוס כ6' וע' כחה מכל רעיעות 

 פפסיד ~abe סדכו' עמץ להפטרת : )עת 6 מסםיסורס
 טפר יהריסת יי9: !ו%) שנ6 ג' ט6פל גפו %יסעט!
 נqu) 4 גפו3!פ סי6 שס Bn(olt ו') סרפכ'ס סגסנגש

 מיסיר  לניניו שישחר : !of9 פצים wnno מעכשרמס
 כה דגרם יכלכל : 1פ16דו !טש גפו 5י Ow גולךטרגי!
 theoיג%)

 fw גמפפט 1סכ)טפ דעס יסוי סמאת )טן
 מסוס סדעפ כ4 בעולם להיות בדי! חיה : ספג)פפפט
 ולפר ' וגו, מין כ) פסס סירפד גיתי מהם ילכודיפות): וערץ* 3דעסס נבדלים : וכו' ואופיס נעלס l?~Dמציג
 S~h כ) ומס י9 ס! pk? wm, שחמשם ושי ש!ג)
 שש 6ע %צ פשו סא b~h י" י%! גיא)9

 9 ו% שש גמיעש0. חסמך%ס*ן מא שסממטס
 פפשמצ6 צי פ וכף י"ח0 פס ו6צ יאמש ,עסדיל
 ו%חע סער %שר נקנס פט6ס דם 1 3ן 6 ש!%ס 6סי יעצו %חק נשא ש 6ט ו"1 סתדWS 1חף
 ba ושיא יא0 עהא olh נ9 3)מפ יצא) משממס
 פרימור WS1 שיו וי סשטצ עך טש 6מד 6DODט
 . דגים .)שן פסיקות 6מל עיג! )snh 9 ג3 ג'ינססמ6ק
 ג9 ספון סס hno געש פ41ה י6צ! 1mf דגליוומג%
 ס3ג6 תפק o~w )ש מך6 סעודם 3א ספו3מס6דס

 כ) פמסיס סג)יפ סשו)פוח ג) גפוך פסו6 גיטיןגפ6פר
 סו6 סרוסיו פ5!)0 סמון 3ע ומעוגלעמוק

 ים נגוסי כגגי
 1פ%יגיס מחמוס ס6)ס שעמס כטמר יששה ItUDשפר
 רג גסמפ נו (ethiD עסגוס פעי! פווגמס ס!ס מפלופ)סס
 פורם יפסס מו!ס ש e'wnt מכו גפי פממ דורס 6פר1ג3

 גס*  וסיהשס סס)'מות פסקן דיך ס!6 06 סגםג6מר
 יסתרכו פפוו ילינו (fah Os 19%6 הליד 41יפ11%

-..--. 
 סישט%צ סיטס .-.-

~ggn 
 4ישי1sw1 : 0 פורש גסיום פסס יפטם טד נוטס גס ה'6  סדרך למם יורת 06 ומנגס סולט

 %פר ע%* גן ספו  3!ס גם כסמלן סרוסש ימ165 פככר לף הורע ולזש0ק שסו: ס%ו"יסס 40?מש סי*השהשיח
 ן  ג193 ספווסוס ברי  סגן  פקע בה היצות פנה : סשדס ממיסגפפי

) 
nGr- המשאם וקצר ניעלם כטס : 6)כיס מפטים פסכיד ס0ו6 ו3ו נ3 )סלא כו' שטרד מה כל עיבה בלטיק
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 עצימה הפרישותשער
 הפריטות אחי אטר באלהים, הבמחון הפרפרות אחר וגומר למנחיה, להם שהש פהפכל
 אהבת עצב הפרישמז אהל ואמר , בוולהם ומאום הרעבון הנבר הערוה בשרבסתן

 ואמר , הנסיון וסבל המוכה על ההודאה רפר"8ות אחר ואמר , הבדירות ואהובהברואים
 לעמוד תוכל לא אשר הטבע אלא נופני אענש מנוהה מכל הנפש מניעת הפרישותאחר
 משאר בתורתנו הנודפת לפרפרות ראוי יותר הגרר תה , הנפש מן זולתו ויוציאבלעדיו
 להמשיל רמזורה שטנת הוא בפרישות לנהר התורה אנשי צורך אך . זכרנו שמארהנדרים
 היא ד,וטכל על דיזאחז הנכרת בי הידוע ומן . עליהם ולהנבירו הנפש fnwn בכלהשבל
 והשיאם התורה מן שנפו עד העולס אל עם נטה ולא ננוח בל וסבת חמאת כלראש
 בעולם השרך די דרך היה אשר אבווזיהפ מדרך בהם ונפה הצלתם עולם ישוב להניחהיצר
 וחבב מהום והרכות בו התפארה להם ויפה בו לחיות המספיק בדבר להסתפק טמנווהספק
 צער לסבול היצר וחייבם ימיו במצולות צללו אשר עד בו ולהתנשא להתעדןעליהם
 מתעסק אלא אתר מהם ואע עיניהם את ומעצים אזניהם ואזמם בהם מושל והעולםגליהם

 לנפשפרפא
 סיים ו:פ'0 .  0רעיוגיס טל ק6י ל00 . 01500  1ל6 )מנומס )מס (ow( ססס סדגויס מב) מ0סכ'שו סקוושי*)
 טס61 מס בזולתם ומאוס : )חפ  רק  לגוף מנגרס 6100 מס 1600י 1ל5 למיוחס ירעיוני0 6100 מי סי' 16 ט'Ot1~u 0גג'
 יסגס 1)6 שומר כו' הפבע אל : עמסם ומטע )מנר הברואים אהבת עזוב : 3ס ממקס סו6 רעגו:ו וסכר (fnwיו)0
 וכיסס ת016 כגון שטויסס ושמוו יכו) טלין mEn שם ר') כוי סוג) )6 6סר ססנע כסי ע),1 מ,כרמ ס0י6 ממס 6)6נימו
 )כטקס טויסס 1)סננירו 6מר ע'ו וב)) י"ג )י )יין ס6ינ1 ח6"ת וים עריסת ספגי stcwi 6מר f~v ממין )קייםומפג)
 החורה מן שנטו ער : תמיד ולענדו סוס Da;(o תבוס 6) העמם אל : יסרך) גם טס סמון עם נטה ולא :)נמרי
 on~fifiמזרן

 כלמת ס%תס עולס פסול עה'כ סס61 הצלתם D~lp ישוב להניה היצר והשיאם ; וטיגוני יטר ררך 0סו"
 ס0ן6רס סי% ייפס וגסס ג)גי נרסס נכדי (~pcnc ירגם סיכ 6סר כיזיסס 6ין 36וסיסס מטנס ט06י' עוד %1 סנימוס1וכס
 : 61נס מרכס גגסיס מרגם ענד ao גן )עלות יכו) ס6'ן גיס ססטגע נמו ימיו בטצולות : גו, מסתו ולסוכות גטו)סנו

 לחםפת
 וממור וגור כתו גמו)'ס וס6)'ף גקמ*ן סמזסמ16ס

5211241ןנ~לנל"1
1othלה8%'ל ז2ע,ב0מזגסכזש,1:!הסץי בהב 
 )כון כקמר וסג) %טנידס סייס %ין וק )פ)מיצ סלעתי t7ho ש% ססגיחימז כחקות מיגו כו' בסלהשכל
 -su )גמרי )געלן טוריך סת16ח 016ן וננד טמ'ס )כסגיס
 הגברה כי : היסס ו)סנג'י1 6מי טקסס סכי) 0נכ,רתיד'

 נמעסיס חשאת כל ראש גקת*ן: סגי'0 סגניתהתאהד
 אל עם נטה ולא : מגבוח גמדות ננות ג) וסגתסרטים
 עולם ישוב להניח ססו)ס: טורקי Sh ויומרהעולם
 למסית )סג0ס (DO )סנים רע0ס וסתטס סס'6ס סי%הצלתם
 גהס וגטה : רע 0גע מ;) סע0ס סו6 סעו)ס כיפ1נ:פסקם

 די )סייס מש מדרגם 6גוסיסס מדרן גסס לטס stsכי
 סדגייס 0163ן רק סעו,ס כרו"ח ססמנוטו ט,6 סמםש%
 ס6יס )זיס גרטיס nthh1 e1'hD שוי ום6ר המניסססס
 כסי רק כסס סג,רכיס כ016ן גס נס0מסו 1)6 )גמליסימיקו
 6מר וט SD1 וימ00י גמ6ג) גמ, גרושות 1)6 )ססממספיק

 כו' ברבר ולהסתפק : סעו)ס מן פיוס ממגי .בוקיממגו
 להם ויפה : גמ1כימ 1)6 ימוח פויס נסגר סטסקססו6)קג)
 )ס0ס6י בוארח

 3מטדניס 1!סחעון מסווו וכמנוח נ,
 דומם מיזגגת 6רגט ננד )טיווח 3%עס 6)0 וקמי . נו%סקנס*
 מתנוססות יקר ולגוי ו,סג ככסף מתפקר טס6דס ידה מינומם
 6מר סטממ מע טסם 0גו6וס ינוי onl~o SUti מין כלס0סס

 מסוון ס, 6ח כגי טנ"מר כמו 0ון גקר6יס פסס מסונושרגום
 נקמר נס וכו' ct~wt סנט 6סמין וימשו ע'ו וג6מרוכו'
 נטרם גלגלת מתעדן 07600 מז וש שון למרס )6ו6ס
 1)ס0ופ6 6מר ממדגר מי1 וע) גי ו,סתע17 6מראמאס

 ימיו במצולוה : ~elh ממין וואו SD סו6סשסחגס6ו0
 0ס ס6דס )ג סמכעריס סט,)ס סתעווג' תענ1ג'1 רסכ'עימק
 עער לסבול : ס3דרפי סמקן טומר גסו תסוער סיסואמס
 0טווניו מרגזי )"דם ~(Oih ומג*ונוח ד6גו0 סמיויגליהם
 O'1pD1 : מוסר שמוט אזניהם ואוטם : סיס נכי PWAI"iסס

;.ניהם

 הלבנתטוב
 טסס מס מכ) מנטורו 3"דס רע וק 6טר רגלו)ט

 ומוסקיםממפיס
 בעגך כמות : מגסס סק- פסו"

 כדי וק )שם יכקם סג" הרעבה ושברהערתו
 1כ1 סיסים זבל ot'hn סמ)טט 'סיס עלותו)כסוח
 תמ"ס , רטכוגו (anv נפסו (ptfr~c כדי רק)6כו)
 הבראש אהבת עזוב : ושחס 6)1 מערגיסכמוחי
 : 0סקכודרוח 1)"סונ ומטל0ס ס6נסיס 6סנ0 )עוונוכו'

 נש4 ע3 ס"3 )סוז01 וכף המובה gvההודאה
 סגשון מסו" ס' מן )1 סממע מגעל ו4נ%ר.סונ
 3ליך סעכע 6סל 0ערג'ס מלכד Paen אלא :כן

w'lhכק זיתו יוצש : זוגתו 04נדיס "מסל ו6י 
 מר, ידלליהנפש

 נ נספו ט מ)0כלין וס ווזת טסו"
 ס"ופ 6) שר6) כגי טס העולם אל עם נטהולא

 : פחע"1 גימר כמיכר 0160 טגת116 נמו כב) כי0ע1)ס
 סססקיד סי% וס ר") סי% "001 סתם היצרוהששם

tfsn
 עולם ישוב להניח olunS: כמיס סטר"
 "ומס ר~ממל וסרס ססכ) שלס יעות רן)הצלתם
 סט)ס נוסף "סר טכ) כסמוך וכלס שע"כמעוגמי
 גסס סיגר בהם ונטה : מורכן ססכ) טסףיסוכ
 ינמק והנתסס ונס מגוה אבוהההם סדרך :0016
 )כקם סיס טדרכס הצורך רי ררך : מסטרעוס נס" טוכס כש , מ)ס פרס זך סיס פטכ)סויעקכ
 חזמפק : לגסס לשמיות ל0מ די  סי0י0 דברמן

 רק התפארה להם יפה : ממט ngonenטסט
 כקניני ס0ט6ר0 )סס יימס סינר סש)ס 6פ'6כ)
rffotn: כמנקות מס' מימיו כסמק ימי במצולות 
 : סומן מקרי אר כ4' סש נם גלענם : ז'( למכסש

 "זר5ס "ת סוקס ס0ימס )' כניסם ומעציםהנומם
 D'(CItD1 Y תו' "גנו o91h עסס"כ עי)יסס1"ת

הערך
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 הפרישותשער180
 שאמר כמו מאקט שתו שפער עד %הו חודד פעא 4 הלק ,כשהשעצבתעזתו
 ומשובותי רשתה תיסרך נ(4לעש

 וםחשבהש ההש התענש שעצע מי ומהם תו'* תוביזך

 05( )0שש שאסף כמו תימם 96ה בנקשתו משצה בו ותלהה עלט שהגפת צפשוע["
 בו awn וםהשע תובעים בענינו onut~n פוב, 5א דרך על שייצב משכבו על יחשובאה

 התמורה בערך מכלים רעה, ובחיתם פחותה תפשם בסחורתם מפסעים תלאיםננצים
 רהניו בת%"ה לבהם לענות( 6% לפרוד אספסירות הסחורות ורהבי וצוברההינל קרוסי סתם שינם צו, שר בתבנית כבורם 4צז המירו קם )ש שאמר כמו בהוהמומר
owhנפרר אש4 האמת פאור רחקו אשר וכ5 רחקו דוזערבו אשר וכל מערקו בלבם 
 ריזאבכה ידעו אשר תיצר כחברתטסט

 האפל"
 בעיניהם ומקן חף בלבם י%35ם צדל עליהם

 לנפשמרפא
 ופ0טסק שאד פס וק 6הופ ארס )stb 145 1 ורתו וירוס והוא onw: כ)8 לו ףורכק גפמפ%או:כמהגט

 ע וקין וענדו wh פוונ ספורך עטש פיך סקנסס מקמר פיסרן סי6 עכס צפסן רעתך תשרך : :tD1hn )כ3 וכניע9ש7
 כפיס )פ%ם מ"אמיקס

tYw (מפט משרק כ (וסו מן קורס ש itO~P) 4 געסס ספ3ירס סמן רעפך לזיוך נ'כ 1געוס'כ 
 סספ"ג !ס מן פוביגש בעניט ושניהם : עמן מן 06 שע ומל זפ מ י6י ומש יי6 ומ% ישן פשס hw1קמימל
 ופואיסס יתפל 15 04 סדור  סשסץ ים נפטני שגריס oe~a ע4ספ ס!6סת ערש 01600 פשנ ספין (ס ומן פ"אפ16פ
 בערך סכלים : פפשחס 636 פלהחיס 61'גס גיטפ0ס סעוס" סקס בסוררכם מפסידים ר*ג: סעוס". ושמניעונטוס
m~wnעניפ פמ4יס ססס פס עון יטיס קונם בת מנשמר fee 0געטד Ostw ואינם : הסר וגמסכ חך מסם 6הס 
 )שוות )מס סקנס כרשל ע)יסס סגצ כסס בנירא oe?v NDtIDI פיסעת etpoln 45ש ל'3 הטפר ההרנן קוזאיסותם
 עפל'ו6ע Ostl כמו סורק פגין ורסכי ן )פיס ורהבי :פסס

- 
 הכרגש כפו %ע . רסמס 36 שם 1)6 כמו ג16ס עמן י"פ

 : ידרם וסילסס מקומות 3כפ0 ספסור 7ע0 וכי*) רס3יס גקל15ס נכl'Oeb (3 וקגיגי 9ק 4ון טסו6 סכקמון ספרגריפ
 40 יודע כי כפו עזיו כשיפו 6טר ל'י , )פ*ס ירעו אשר : פעוס*Pm 3 סעוס,ו עם כפי0ערנ, 0ערונו0 )'התערבו

 נטע ויסחט פעין ספשקס התאבכה  פוריו  וסעפי . י4ס 6פל )פסן ידעפיו כי כפו פנס ע4ן ס4" 16 . עילסידן
 הלבנקפוב

 כמסין עימס סופרי הי תיסקך : )4נ(לפשס
 0016 מיסלפ סי6 0עעס tautn 6מל ורדוף0וטשס
 שחשפת ונפשו : laD נ4 51על ראצ)ס 3ערטשנ3יס
 יאר בבקשתו ושתה : ע)יו ומרמוס DWDעלע
 תמיד מפנס נחסנת % נגריש חונם )נלוסגטן
 וכלש ורי0עענ 1nlhD כפסינ ושניהם : מ'()משי
 : סתלשס מגק גמגומן עונעיס פובעש בעניט :מסינ

 צורו מידך % גמ0טס נגזרים בו המובלמהשיג
 עמועס נמים 4430ס כ016ס 6ינס כ4/ 0דמ()תס)יס
 ג4' בסיח-רתם משמידים : וכממס וסגומעריס
 יש4ס ו4 מא שים ודי ovs 5קימ סלטינקהס
 בה ושכצמר התמודה בערך פכלים : %ש)ר~ינ
 טוך שנע טחך sp %7 זכר רימלגיף שנשנסנטן
 כדכד "ת)הף DD' וס? געדז ס"מ DD1 ספקן פסמתי
 6מר 06 נס ידע )ob 6 כי 6ף מויו DSPשליט
 יקר מכ3 יקר זכר ספפשד עד כגופיו 3WDצ64
 .4צן ויסעץ : כ4ס שס 60יפ רכל סשהומנף)
 עטיה אפיו סענ) שנד כטסו כ% תו'כבורם

 געטל ס' DSUh המשלים כן ר,צ) סעטדמ0'

 סקנס מ)וקופ מ עד כף עליו Ina~na : מעשו )1חופן * 9סס0ד)ו0ו כשרשיגגו : מן 9עו)0 36 פסניפיבהם - לחםפת
 בענים ושניהם : 6)1 שוקות סקס 5פל וסנפירוספ6וס
 ננזרים : מעיפים שריסס כ% סטסי0ס )שן קנזססטובעים
 גריס 6פו חתו Sb משיניס ם41גס דוריס סיםונלאית
 סספסוס'פרויס ריס 630ס פש 0S1h מסייס oonI דוריסוים

 גגאהש ססס ומימם לו6יס ססס ט6עפש סכווגפ! 16מסכרם
 פעוייס סס %יו 0שק0ס אוש twb( מינהגו1עוגעיס
 %6א )סים ו0פטפא סו! בג) כבמכלא ושמדניסעאס
 טסם אושרתם טפסרים : משד olhb סס !)כןיוכנו

 פוקס ממכפין סס ין גדמות סמורם כפמפיתכסומרים
SttDפפו0ס ונפסס 6פר מפרג 6סכ0 וע) מגרפס פססידיס6מר מפועיי 6א0 עד . %סנא גן ככחן וירע עונר כשנס 
 האושר סשפוו0 ית*0 סעימסס וק) פמטגפס י)פטמי
 ופס 4ע0ס סגמ0גסס ועל ונחירכם 6פר ססוכ 6סי0וע)
ootsרש סופות סרי סגגי6 כמטפר רע סו6 )עונ גרטיס( 
 צגם 9עי ntwhe גן ג*ג גרנר1 סו6 וגכ10כ וכו'סוג
 לפיס 6פו סערכ 6סכ0 וע) סוכ קרע ס6ופמס 6פרסעוכ
 פשר דגיי! מכ% מ' בערך סכלש : כף לפרוקסו

 ססשרס ערן מצמן סג4ס ססס זפי מס גסמ!ל0ספשתים
 נטוס מפילו ומא גיס מס) דרן )! סיט מי 0גס גסיסמופל
 פ15ג1 וכמואס גססרס מגמל 610 וסנים פמורס ססדסגקר06
 קרואי סרים ואינם : א 6) !ס סע31פ1ח סגי פו7פרין

 מ!דפגיס כקשר ססרנ) קווני nttoib סמי ייגסההרגל
 : עכע שפס פ0רג) כידוע 0סכ)י סוגן! ע) מכויר)לנ%ו0ס
 פסס כפו. ס)כ טד) סו6 סיסי פאס הטחונותורהבי

 ש"ץ 1סס סשסדו0 גסהורוחס מסגד) שנס 1סגחנסושסיטי
oitveעו)מ1פ פס )כפסד פכי016 ססס למפסידות 61פר : 
 : ס6פפ ש רמש סשה נעמני התערבו אשרוכל

 עין טס61 פרן נ015 וימ6ככו פזמון האפלההתאבכה
 : כינס נשפע גו4 בלבם הע-ולם ט)רל : ונקט)פגועם

נ'(
 ש" :שג'יפ

 ס"ס
 1%%1'ל

 י% )0שצ "ית
 ג19נס מןי'יס %ממגממם מן מ!'

 הח58ה התאברה . 3שו( )זנמט י ודש יסר כסי %סנ0 *ש בכיי ד1.,נ1 אשי . ץ '63סנמ
OD31וחי ג16פ מלחככו כגצ , ע5יר,ס ראפ)ס ומצ7)ס 

 מזלף(. משהרי בעימהם ושקו ויף : ס'( לרטשם
משגס
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 181סו הפרישותשער

 אשר עד חורבן שכלם נוסף ."שוב העקם נשף אשר וכל שכלם, בהחצב שתווששו
 ויורגשו ולמוסר לחוק חשמור,ו ה היוגלה"שר. כי הזעזעו המרנה היא כי רועה פרכוחשבו
 עד שריהם עליו הזתקנש השנם עו' וצגו כהשכילם עלת והעיר בנההם את האבותאותו
 נודע בעולם הנכרי הדבר בדם השג ההמת, ונהמלאצז בעיהם( )סש6 בהם היצר טזבסםאשר
 ראה כאשר מהם אחד כל ועשה הכופר דועב ממותרס והמספיק נכריה בו הנ15נהוהדרך
 בו מהדבות והסתעצט (hvD והמתאחר עצל נקרא פנקו די טכסו והאווא רעהו,שעשה
 ומתנשאים בו וכהשתבחים טעשזדל אותו שהגובר חלש ממנו במפשיק ההמכצן8קמקצר
 עושים בו( הנמול )6"16כעבור בו דגבול ובעבור ורוצים, וכמגסים 'מתחבריםובעבירו
 הסכלות בבוצעות ותועים משכניהם חזוק ומוסרם סלבחשההם ותורתם אלריהםבפניהם

 לנפשהרפא
 6ד0 0"נ חו*) סימלו יפו וכרמס טיווח פטל בהם היצר נתבסס ן 63( )תשקק) יש6 חף גש סי* חס )י יףפסן:
 פפ,טת! פסן 6100 פי ר') והססשיק : גסס סי* סאגות נטשות מיין 'גת-מ-ע6ס . נ* החטת ונתטלא : כיחף)נטפי
 6,)ס גקר6 סעו)ס 06 מפוכר פי ויחו והעובר : W91DDt 1(6 )6הץס ונוסף פעגווה פוך )מרגוע לפג 610 ולמזריי * סיס פי 6י' חג') . מכוסף סרפג פמו0ליו 'eaR ר? 6! . עיי סדים נקנסי ס**גו כפו מסר %6ס ס!6 )פסיס )1טיט

 )פי ומתרפס ורוצים : 6ו0ס עוצ ס6ימ פי פו וכ!עסים : ש פס Of פפמכריס וקגייץ ספ%ס וכעגור ובעבורומסלד):
 גה נעניס0 פוייס oittO %6 מן סריס פו0וו0 )מס פזם ננהו 06 פכרו 06 בפניהם עושים בו הנטל ונעכורמשלס:

 לחםשה
 הזייף

 בהחרב איחו וישיבו : כטייטס ימס חומס ושסם
 פג) ממסרס כפו ~DStS סוסיכו סכ)0 ססמויכו פ"ישכלם
 יפוג פלס 610 הסחוס ופס כף יטוכ כעולס נוסק5סר
ole~נח!ינן ))cv טסף 6טו זג) לשמו ממסן סו6 61"'ק 
 )6יסגו סמדר סמוקן כפטל ע,ץדס כעי דגרי פ*פ מ6כף
 5טר וב) כ0פעס לכריו יסורקו )"בו) קרבו יחמוק 6סרפכ)

 ,ס סא*ס פסוגמס פפ0 כלכיוס יוסף גטקעסישי
 )כס מפעיר סו6 מכסס מממכי) טשכיים עליו הזעיר :טס
 בקכוס 50רש !*1 הסטם בו התו : פקו ופורנס מסוקספ)

 נתבסס אשר עד : e'1DtDt 13 כמ5וויס כס ססמווכקופי
 שריהם עליו והתקגש : וכן o~as ע) גהיסג כ)1'סמם( נסני גהגסס נ!רסיס ים כסס ו0ממ פניקס סיעו נסרסהיצר
 ס*יוס 16 סס0% 7460 פסיך פ) גזם וס פסר4,יסמסרים
 סע1)ס מסלי סעסש Drte סגמ0 ע) מתקג6יססססריס
 החמת ונתמלאה פפג!: 1מ0ויס סמווני0 06ופעגיסיס

 : 60איסס פמחסנת סמשץ יין פ)6ס כממת מ0מ)6)נס

הדב-
 oSih לתר ס6מיקי סיכל 16י סור סמגסנ כ!, הנכרי

 %) ס1כונס סורך לסיטך וכן ור פיפך ססו6 גודפ דגר)סי~0
 הרעב טמוהריו והמספיק גורס: )מ!0 %6ס ס3ססכ)
 610 1%6 פותר ססו6 פס פן %פג % מפשיקקטשר
 סממתן ססמויקו סרוס 6מד כפ! גויר כחושו פחו%6%ט
 6)סיכס 06 פקי% )רני ממין סיפר וכפו )פטע פניניו
 )נ4% סנדרה פעסס סטן- מסמסן *נו לפס עוייס6!סנ

 נמסי טס סופר וכמסולגניוס
 : כף רגו פקיו סכפס שנד

 רפסו פקסס 6מר שזד מסמסך שחושו estst owsnסיכר כדכי תנוגס 610 פעי יד סקפי5" קפי כו' אחר כלועשה
 6וס כ* כטופ ,ס פדרך ימי )פפמי0 פפוררס סטו)סיס

 הלכמןשב
 : (hff) )עולעל ננד* רף כמו נעימסססש)ס
 כש"ס י0וכ עסי שכלם ברלקרב אותוותשיבו
 מר6סיפ כזרך שע0 מ4 ותעותו : סיספותלכן
 משכילם עליו וכמניר : יסרס יסגסנס 1מוטר :4,(
 גכנם בהם י,יצר נתבסם : מהמנסס ע14כגמלו
 ונתמלטה : ופכור מטסם מ)' 0כ)ס ונ"נ) נמומססי%

  נחמסו כדו' S"e סגיכרי רימדס 6מ נדפו מ5'החבצן
 : כי6( )3ר6סי0 מיס ממס מ)' כצי סי6 ההמתנלפע0ס
 סהיס מרי נריע בעולם הנכרי דבר בהםושב
 סגפן ומזלך זוע %)ס נסיות מול ור דנרמשדם
Ob1)0סו6 מיכיק כו' מסהזריו מהמספיק 1 כנכלי נעילסס ppnDn יוסל )1 0ש סש)ס ממוסלי 
 : יוסר מפיד והיטק וכוסף רירטכ 610 עכבמדקי

 במספיק : גחטס מקצר : ר,מחעככחהטתאחר
 סשנל אותו והעובר : מיין )כדי רגוכללרטמנו
 מסוכם 6'ס משתדל : מומרות אננך סטלךנט)
 מהנכמס כמנחברים ובעבורו : כעס"ז 4סססד)חודם
 משסוט גריס יסשם מ*6 געת היהרוס נעטר)%6יס
 שגס כתרוס מריס סנונך מי ע) וטעמים :כעוסה
 זרך סזווס נעטר )סוג6יסס מתרפס ח-המם וסוס
 תגבול ובעבתי : סש)ס ר4זמ ע) וישרוס מנצן65טף
 וכעגתן ס'6 . וסגכון סשה סנטי מעכלו 61מרבו

 : יאופס נקמם 0גש5 המסיס גחכי) ור") , טגצנצ)
 ושכדש מן סטזח שיניס אלותיהם בפנטזםעתקם
 שרפס עינך מלבושיהם וחורתם : נסמסס0ל01
 חזוק וכיסרם : ינקש פיטפיס )סס )רימ5'6106

 ש פהמסריס סס 6!0ו )סטינ נגח ורוצים ומעסים טהחברש %עטש : קועיסס נפפיא nthelnolt )0ט0גמ 6וס גגי כיןנו
 חבבני ובעבהי :יפו )סטג0ס פי1עי) 3סס סבר'ס כפי סכ) לוס זס ומתמ"ס וממרים וס % וס כוטסיס ו)פעפיס ישורו כמוו 6ת ט15ס נכוי וס8ם

 טץ6ת טתכ)י0 כלומר oonih נעמיס פוסיס 16 כיסור מ0גגרח onthnt ססיסוק גנו) כטפונריס כס
 מוטגותס כ) !מתפיי גסוס OnslD 06 סס 3ך פטוגי כ) גפ'פ מדיגיו ונ) לגו תמוד מס ולסוס ני16 % כעכיש6דס
ועגייס )רכסך סם מן )חת כי גפים סתווס גמ*0 למחסור )כשגס סיסר6)י ס,יס פיז מתהת סלבהשיהם וותרתם : גו1פטונס
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 הפרישותשערש18
 במעשה השבדים נמול וטבקשים מתאוות במעמסכן עמומים העצלה במרוצאשבש

 כמו , הרטעים במנהני הצדיקים וסדרנותהעוברים
 שאחוזי

 ומבקשים, ומןי מעשה עחשים
 כננדו לעמוד נצמרכנו שספרנו מה אל התורה אנשי ברוב דיצר הניע וכאשר כמינחס.שכר

 אשר עד בה לפניו לרלעיצב הוה השער בפתיחת נדריה וכרנו אשר המנוחרתבפרישות
 זה העבור בדין וההר והעולם. האמונה תקנת בה אשר התוריה הנכונה נדר אלתשיכם
 להו"ל תנאיה וסקב4ם המיחידת הפריטות נהשאים יחידים אנשים התורה באנשישקניו
 ילדיו היצר עם הבהכתת התארת אל מדותם תמות נפשותם פנות עם התורה אנשיבה

 הם4אז 4ל המובזת טהמדות נשח נעת להם ארוכה יעלו ולנפשות לאסונהורפאים
 .מרובריט עימך במותרי מרדתם ועת שכלם על יצריהם נבור ובעת מנונה,שאחריהם
 הספקות ממדוי נפש דוה או האסונה חולה לרפא כונתם כאלו לאמונתם מאדהצריכים
 ויבמחעוהו אליה האלה"ישיבחהו מעבודת בורח חכמתמאו באמתת ארוכה לו להעלמןימהרו

 אלהים וכוכח אליהם יבא חשם . מהם בשובו האלהים מחלת לו יערבו בחמאיו עמוסאי
 ינרלוהה האלהים ליכולת כגדל או יאהכההו אלהים אהוב או יאשרוהו צדיק אוחכירותי
 יעניקחהו העקם מן מותר להם יהיה אט יבלךוהג יהלה ואם לשוב מזד יזכירוהו יחפאשם
 עליונו מעולם אסא שפושמת לשמש בעולם דוקים והם . יעזרוהו פגע יפנעהו ואםממנו

 הכוכבים טן ממנה שלסמה מה שהיאמאירה כמו ממנה שלמעלה מה מאיה היאותחתונוכי
 לנפשמרפא

 6פמס. 6)סוש למט ים וק ל6לסיפ נס פוספס  וליש ומטגגופס גאיסס סמקו ולנכוס ומתש %3י)ס נופם )%בו1'!164ס!
 nhws ר"ל הוה השער כשתיחח : פריכ"י

 ספרי
 יפיפו פר*1 סו6 כוי  הותרת אנשי גה להווסף כף ברין והנץ : סוס

 פ1% יר16 6!י טנסמיוח 'לס"ה  46  ולטויס, 06 מסורס 6פא מאמץ כף נפשוחם פנוה  עפ : פ-ט 6, סרס לסיסיסיסי
 ועה : סגסמיו0 סתמת 6) גמד,0ס וגטה! ס)6 מנפסו0ס סגו פסצ!סיס . נססהעס 0נו0 מס מה 16 . מוסר ירוווספוושס
 לפפיי כת 6ו0ו פסיחה כיופר  יישרשושדיק *י : גפוף*! 0*ר סתףס סס ויין לממואס פ6ד נמגין  ססס פפס יהב סוסיו  כף סהרנרים עולסם כמוהרישרדתפ

~,Cb 
'xh יוסר יהוייוסו(ויר:ץ:וסו 16.י6(ריסו ל גו%.. יי' וגן  גיסך יוסגי 

 לסרו גפו סני3רר4
 %0י

 והב ן טוי כל' סינגר 3סטרפ0  וטוין לפק "יופ;-. למטעי  סיגרי לסע"ע4טו י6סגופ  וגן
 ופקיקה  סלספ גג)ג) מסמפס )מע)0 ססס כוגגיס גפם ים סי מ' טמנת שלסעלח. מה טאירה כו' לשטש בעולםדזגוים

 הלבנקפוב
 סו6  סלר,ס "ח וזון 0ס1כ משמרסמשננירם

 : פלורס  עמוסים 1 ימס דירס * ולסדר לזיקסידט
  הנהדס  סכר מכלם וכו' העוברים נכולומבקשש
 4 מממק 6סר וחכךדוש מדושו עסי סנדקטיכס סמזונו" הצדיקים וסדרנות. : ר1שעיסגמטסס

 tX~D1  מפדופע הע" כמטל ספסידיס, גע 6מדכ)
 סיע רומטחדת רימרישות ! ו3שסש33סצס, ולגם6מ 4דלס סרחי  סחפת wtvn סן מןיטשסס
 כמהצל )סולים סיוכ) כיי oniwn יסרפהסש
 whP %ר גססת-סס למבסס ו)סכ6ש דורס65נפי

 סטמרס כ) פריס- תבזבז וסקבלש :כממשט
 כסיפן נפתיתם פשע עם :  סמפוט %סמשימם
 סהרברים מהמס! גסע0 מרצעם ונשפע :משפרשם
 מהדש סס כקמר לאטומכם מארהשדיבש
 כעיקר סלאמס 0סלדס מן יופר ~oSeכפתף
 .האמתה תהלה לרפא כונתם כאילו :ס06יגס
 הכטד )ומט )יא06ס ph emtD כo'na %6ג6'
 ? כ"גצמצ ניס מר6%' נר )רס016 טוכעס "ךשנמס
 פחס 6 מש. נף המפקתן ממגף נפש רחה1צ
 : רסויס ארובה  4: מפלד סרק  Ottb פמפסנשא

  לחם.פח
 מץ  כפ( לתיוג פ:יעי 11גי4 כפפי)  ,5"גי )דוושןונגריס
 סס0ת משכניהם חווק וטופרם : ירספס כס נפל3וטיפ0פרריס
 ולהיסט 41ץ4ס 1וף. שגרי לטר"מ טשו 06 לפקור .60רסס*שך
 במרוצת שביס : ג4ס סס ימ61 6סו נגל hSI~- גסס.משסיס  וס,כליסמ גציהן יסעורי% 6ס לפסיס פעוים ססטווסיו
 3י1*פ 3%ח0 פסגסניס ים טוס פל יפיס ג*מרהעצלת
 מחוגגו גפי פד,קרק0 סי6  קמם פלפ חספס 6etwמר

Inmnp~יזורו ל3ו ירו סל5 פיטר% 6"ש 4-  סחין תוניס 
 סג ס61 ,יגרס !6סו אחי ס6% יש סדין יפיגסמפ
 0ע%ופ  נפן 'פרטך פל יוו1סו ~oMuo פרוין ולפרולפלוסו
 סססק גלי פרוש'יס*ומס 8רן גש isri חיוו! הסקג3'

גפפיד0.:
~'Dtp 

 יev~ 0 גישר בס 3פשצחפ פתת עפיפן: פי פפפיסיס כמו ססיוס  גמש פטוגיס
~fan 

 נספ0מ
 יעפר 6ל קל סופרו 0ס6ו0,יפ1 ש פו"פ ווזטגססגלחת
 41קואמ פסס יפריס ים entho ו6וספיס יפורט ס6איפלי טסי גסס פייתם -וסנפכן וכוי מתי ינטר  *כסי 6י6רס
 רס כ6פ,וס פופיק  טלין לאמתה רופאים ויחיו :פ01ר
 חשה :  גשש יסייע יצריהם  גבור : ופגתם ~etkפתפס
 פעריך ססויס גפחורו0 ס0טרדס כף מהדגרים כו'סררתם
 הספיקות ומרוי : סנ,דכיס סויכיס מן)כס

 )י mwt דגטיחוחו : ~ottnb מן דגריס ג6הסומסחסשס טשפ;0לי
 *ו . ופרכוס סג6ס לגון לו  יערבו :סויר פפגי ייר למפר %ו ירפס 1לD9)h 6 מנורך  לנסעסיוגי

 פלסי
 ערגת  06

 נ ירססו ע6 ג0ומ0ו סי0ויק לגו יקמרו יאשרווצלוטן:

 , שטס מג דו יערבו : IWP: עטוס : ע% 0גצ% מחננולמ ט %1לד טל16 "0 יזע וכו' בורחאו
 "ס"מ גי כחסלי ממסון , יסנווט הששררת צריק או : ot~lh 4  ימש)  מעויס9 יסוט  ס"ס גצנש 6סיסיו

n'ahs))'( : גע" מסמס ותוששנו עליוט 
 סממם גש  ימסמס סריס מ"דס %ק וסגיך מרמש ננץ)

 כן כעמד וכף סטירה שהש כמו : מסמס מן )מסס wa )כנם טככ פנס כ% ססמט מן לגר0זך4ס
0סרופיס
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 אנסו הפרישותשער
 המקום ללבל ונשאתי ימ( )נר6ס"2 כם.ש בעוה" לך ספרתי אשר היחירים אלה וכן *והגרפיט
 עץ צדיק פרי י6( )מסיי שאטר כמו ובעודרב . בתירו משה לולי י( )ממיש ואמרבעבורם
 הא המנהנ ועל בנכותו. השמש כצאת ואוהביו ס( טואיס דבורה אמרה כן ועלחים

 סבהשר הוא נאשר ודור דור בכל קדמונינו וחסייי השלום עליהם הנביאים תמצאבפריטות
 צ יתברך השר בעזרת הראוי בסקוסו לי שיזדמן מה מזה לבאר עתיד ואניבספריהם,
 התורה והם שהקדמנו כמו עילות משתי לאחת תהיה העולם מןהפריפות כי רששת, השאלה בתשובת אומר בפרישות, הפרושים נחלקים כתות לכמה אבל גפרק

 כתזות שלש הס האמתי הפריטות אנשי שהם דינררה מסוית טחטת והפזרשיםוהעולם,
 כל וישבו פגאניים כאישים להדמות העלפן הפרישות בנדר שהלכו אנשים מהםאחת
 הגבוהים, וההרים והישימון המדבריות אל הישוב מן וברחו האלהים מן שימרידםמה
 ולובשים האילנים ועלי הארץ מעשב מוצאים שהם מה אוכלים חברה, ולא צוות שאץמקום

 אהבת אותם ושעשעה הברואים ממורא הבורא מורא מרדם בסלעים ויחסו והצמרהבלויים
 מה על שייחלו ולא האלהים אצל להם שיש מה להם והספיק ב"א באהבת מחשובהבורא
 שהם מפני התוריה השוה הדרך בנדר הכתות מכל רחוקה הזאת והכת . אדם בייישיש
 שהקדמנו כמו לגמרי העולם ישוב לעזוב התורה בדין ואין לנמרי עולטם עניןעוזבים
 אנשים השניה והכת , יצרה לשבת בראה תהו לא מס( )'ממיס הכתוב שאמרבמה

 . חסד ועומס כמים מיתסס 6מר מגיו.ס כס ~כן גפ1ס*1 ד,רס ט, מגיויס טס וכן נפוסק למטס טח'ג )פע)ס פ6יויסים היחידים אלה וכן : ממגם מקיר סטוס'ו כ) וכן כמנס קורס מקג)יס מססמט ס)מטס וס)3" סכוככיס כ) וכן פפסמט6י0 לנפשמרפא
oeihiעזם %ס מב) )ס1י1ס סמייס גער ססמתיס'מס0))יס גנוסר וגמש : 

 ט10רכיס זים סחיס ו)קיוס )ם'ס כתורס 6ס3ת מחמת סירוס יט והעולם התורה והם כוי כהות לבטה "בל נפרק
 סעו,ס 6סגמפחמת

~ro 
 כ'כ עלוהס טס0 הבורא טורא טרדם : טורם גסס סיין מפי וסיקון טגורס כגי סומל עם כעורות טומר והעטרוסנ)וייס: סיטורי כגייס הבלגיים ולובשים : ממקלט כמן סעוס'ו )סנ6ס ססריסוס עיי למגיע

 הלבטןמוב להםפת
 סס סג,כגיס סמון סרוח והגרמש הכוכביםטן

~iDD) 
 מן

 וסנרמיס )כגס כזגג מגס ונס ממכס ימאס גס ויםמממס
 גממי ועכס ימסר OtnnO וכע%' כיס סג)ג)יס עקמיסס
 כן, נשחיז :גל0

 דוגעח סו6 סוס 3ט1)ס 31רי1 מסרס ס"
 : נעוס*ג )כרייס מיס פ)סג~ונס וגוו6י חרם עץ : ס63 )עולס סוכיר וס Wht כמגסעא0
 . העולם החיה גופרק

 ייס ע) )סריג 3סמ) סגאס 6ס.
 מדגר מקת "ישימון המרירות : מעולס כגור מכומסויס'ופ 16 מטווס ספח ידם פ) )סריג 16 סייסשימוח

 גפק,ס 13 מחיטו ס6דס ס6ין 6דס מדגי יסוג ס0ך ע)מונס
 t(_ltn_ מס11 ושמוו )מגיע סוסו מנרו טד וסוסן נוסע לק6מל
 מקס סס'6 ט6ף )דוי 6מד ד-כר ימו סוסגס )פון סו6מליי
 נס כייופ גמקלntm~h 6 טוח גסוס מ61וו סרגםקרמים
gs6דס חגגי Ot))t~O ושימט )טסיג %יכיס ממוגר ילן 
 מסיים עמו מסח"אס נו וטוש רוחו ohtla סי) סס עי1וך6
 SD מלחומס סס6וס וגסו מסו מיחס וסקלן גססכן 1*)רס'י
 . יכימ,1 נקוץ ויגן ו6ח נטמעו מסחומס סס6ד0 חנינ'סיפיח ,otpn ')) כמקח 1') ספילס" ישימון י)) ס61מר ו,סו פנסרוסו
 כמו )וס וס וכמקוס קירוב .רק סו6 ,ווס חכרה ולא צווחשאין
hmti6DSU3 מדוחס גססי פייס כלפפי נס )6מר1 ישן וקן 
 כט6יג0 6דס סיגי נס כייס געלי וכסט יגס ג13י ו')הלמרס
 וטס $ירך (ole )סחמגר לוס וס )פנות ודעחס )3סשטיפיס
 ימד )ספמגר דטח0 ממסימים 076 גגגי ?_P 11דק 6ינוומגרס
 סרוס ונתמככו ס1חיסוו מנגד מקיכיס הבלואט : פגיןגניוס
 : סכמכוח נקויי כפנוי וקרעו סר"ון וכמס 'enthnונקרסו
 כסס ס)נדיס גמז ולרוס רווי אסי ומר ע3 צווחווהבסר
 פאס מוסים לבוש מבלי גסלעים ויחסו : גוו)גמכריס

 כשסע דולם מ) ומנעים סטוליס כ46ססלוסיס
 פערטיים : ש"כ )ומי )ס3י6ס מרמסס סוכמחסוסלי
 וכגר סטרי  מן 5ור  מסכלים  סגסץס"ז סגוטסל")

 גכ") ס"ס פסס )כמ טכני טכ) מעכריםטגחכ6ר
 : ס"מ כ%3 סחט פן מקנ)יס לק מעומס 716 )סס6'1
 שוי %" ס$דיקיס %1סל )ימד חיים עץ צדיקפרי
 ר,פמסיס כן בגבורתו : ס%מייס נמייס מייספן

 %ס6'ס מ)טכימ )ככס ילן )6 טטלחסיו63'ס
 : סגיססעג

 תתהים : לטס מצמי עילווז משתי גפרק
 ור% סט)ס נץס מ% סס61ססריפוס

 הרחפניים כאישים : סטעל מוס כס"ק כמכלר.מדגס
 מנשן צוות : טמס מקום ורישיטון : עניוןמ)6כי
 ווגיעיס: מסריס ננדיס הבלויש : כע)%66וח6
 ס)עיס מ4 בסלעים ויחסו : סער לדרתחהצטר
 הבחיא בחרא מרדם : קו( )סס)יס )ס"סמממס
 שיגס כמדכריוח כדך 3סכחס ר") הברטשםממורא
 כמכר ר"ח ומ"מ כודזיס כ% גכר6 טוסיטיס
כפש

~DDD 
 ~b9D כמוט פרד"ס מטי ס' 6סנמ

 : גיטם "גסים נץ חטרם מממס )מט6 יניתס)6
 ר,טל6 כ6סכס מסחעסשס ייס וט' אותםלשעשעה
 שא.ן %א : וגךוטסס 5וסניסס "מנחוש"ס

 פיס 6מר )6 גמוריו אדם בני באהבת מחשוב ט' אותם ושועשעה כטויס: ממורגן ,כדקו )גס סטליד ס3ול6פורק
 6מר )כן פיו גו3רס סי6 טט*כ רק ד3ר מלוס יר5ס מממנח 3כווס גצו מסטין. ~elh טלין ופיפחטוי

 פרג 06 וראגו 6וס כגי גכוירח סי,י :htoi ס5סגס וגסעס~ע כגגו )כנס 6דס כני )מורק מקוס סיס ט), סד כ*כ )נוסעריד סכיי סמורי
 סמעריד סו6 עי o'oiho 16) מוכן ועומס סמווגס o~tthn וחי קשר האלהים אצל להם ויש טת ; כס )מסוס1,15 ומסגם ס)6 כ'כ נפרכס קבס 15)0 6דס כגי 6סגמ טסיחס פד כ*כ 16)0 נדחס hn~o 6סגס טסטסוע 6מר )רוק16
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 הפרישותשער*18
 תאאם לחסום שבלו לנמר* העקם מותרי וםאםו שבפרישות הבינוני ,הגדר גדיישהלסו
 כקנימם ממנו מפררים לאדם חהן שהם מותרים מהם אחד . פנש שני * והמותרים *מהם

 נפרדות און לאדם דבקים כזהרים והשם . והמשכן והםלבדש והמשתה ששאנלדגופאם
 והעבר אליהם והאע המוהרים אל והשהוקוהםרנועוהמנוחה!והבם כדברטמטסבותם

 לצ4צז ראו יא השתרים קרואי כל ממנה יהדכן הכת ופסקה צריך שאק מה ריעיומםעל
 בבדידתן וההרים המדבריות והמירו בו חייבים שהם כמו כתונותם לנופם להספיקמהושוב
 יותר והם החלקים שגי. אל ורגיעו ר,ענינים *ני והשעי בכשכנההם וריחירותבבתרכם
 שרגכו אנשים השלישית חהכת' . זכרו שהקומט טסי ודועריה השוה הדרך איקרובים
 עם והשוצעפו ובמצפונם בלבותם העקם מן שפרשו ההוא שבפרישות ר"שפל דגדרבירך
 בעבודת בנופיהם והתעסקו חריעה כחרישה העולם בישוב ממפיהם בנהאה רעלםאנשי
 הרוהניהע מעלם ורגזרתו ונרוחו בו משאסרו בעוה"ז האדם שיון שרת ל עמדו יה'הבורא
 המהן אל מצפים לעחה"ב ונכספות ובהות בעולם מואסות ונפשטים אליו הריחות()540

 לנפשמרפא
 מס כן כקופר כ'1 פמול6 %6ס נדו) ס!6 סגורן מי6 מ4ס0 טרנס י6מ4 16 . פט'ד מורן סוס )סם פקין פד יטע3מוו6
 ממולקן גו% %)ס ס61 גכיתס סי )טטד הוטס טלקסס מס מ641 גי רפוס ודוס טס סיס מקוס נפזור %ר חסומתפסכגיס
 פסקיך יותר 3*6 ספשמן פס הטוחריע קרואי כל : וכן שרון.1) סע%מלי' לרכי פותר hten מס 'העולס מוחדיסכרו15ס:
 פולמוס ססליס

~'vlm1 
 לצאת רצו ולא : סרס ע) סג שגס נסע not(jGtn:ihi]ga o: מפ ג) קרובי פירט ,פרס מ,ס.

 חיוג וכוץ פ% %ין פסיססו6 נתסס וסוגכחס נ,פס,.שווותס האשיק גח להספיק סו6סוש: מכס Pnwn כמומהישוב
 גגדידוח ,סס )יסונ ומון גפיגרא סהטזדו יו6טגס גפ יי ,כה גגתיהם כניידות הההרים הטדברות והמירו :מסיס
 פסק תסס ס6ין מ06ר אכסון קרפ סס עדיון ותכן מ6ד 0ססו0 רק' ומשט oslue 0%ן עם סריס )סס,יגחךס !41ןגכשסס
 6ג) עורס ס)תיסוכו

 סג"
 וסייע פווטיס סס 6פפ'כ סע%ס ניכי גג) ל'6 עס פספ0עס תסס סיקוס דוך ס) עתר סס סף

o)bo"einst סעיס ככועס ג0ורס כדוך קרוגיס סס יכו hbn סהיס ענין רלגגינים שני והשיע פסומס: ספו)ס יסיס 
 ג"כ eWtD ולאגס שופר אובפרישות השפל : יסשי*3 ספוסש סמ)רוס' סני' 6) הנשו ~omninb ט%ל מס עומסופתן
 נסיע צורת על עמדו : 3סליטוסס מסלמס וג1',חמו0 למגים- זס3' יוכר שרסיס %, 6מל וג6)1 סו%%(ס כשם יטשיפו
 : מא גפ,)ס ו06י וסס61 נעוסה )סיסינ, %!ועישפוס'ו רק סכול יר%"וסו- !)מס סקוס מן -i:,????~r יגיזו שומרכף

 ו:וסריפ ספוק 6) ספיד ופויס גשרנו פו6סו0 נאופס ,41ן, סימיון ייומן וג%6 פור hwatI 4ריחגווה היגולםוהגזרהו
 פיספס סס מ הטות אל מצפים )עאףכ: סומוקס )וכך %ס יש כ) נסכין ססליס סס לכך 1וס סיישגנ6 לפועו פפ6פסע

 הלבטןטוב
 ומבלו : עמסם נישוכו olb סטש0,,,נ; שטותצן.

 כ'כוכ ס'וסמס ט6ע0"י ו") מהם תאווזמללחשם
1ר61'ס

 ')סמרתי
 )מטס 0ונ4ס עכ"ז סש)ס תעטמ

:onhרגץהרש אל חהבמ כסקסוגסמ: חהמרטע 
 והעבר : היסס 1)ס6דן סנצ0מם Sh )סריס ר%)6
 צריך שאין טה : נרעיומו ומסוג רועיונגםעל

 המדברות והמקנו ומין: שם )מפס סיססיגץכדי וכי להספיק : שסר נפס' סיקרת כ)הסוהרים קךואי כל נ 6 תכלמי 61יפ ופשק 71טלפע6כ)
 יתמככו ס)6 ככדי פט6 רשזכר יסיכמ וסמ)ישוט'
 החלקים שני : נוטס ו0עץן נוסס שיןהענינים שני : ג0יסס כשך נדד נ0ג0ס 6זס נםעס
 יו0מס ססס 6עזס כיח סכ0 ומגס . ושסיכשס"
 רק כ)) סש)ס טסוכ עסוקים ייגס עכשו עמסכשך

 0מו0 מיוסר השפל הגרר י 1דומק כרעלמ0סרגסיס
 סכשס 3' כמו %מרי שרסיס 60ינס פרישתמכסס

 ומסגי וכי כחרישה העולם בישוב :הברסס
 סטרך )עטזס טסם )קיים כדי גוסטסס0ד0%ס

-.-.
% 4 ש ~יגש  י ק א **4*"א  ל א *  %*ו**ש ..ח*.* *4"א 

 לחםפת
 נששס פסי סו% שער  י5ט מ0ספיס סס וגוס שיוטס%

 מס6'כ הטלם סוהרי ומאבו : גר)וגו מיס כי יכניונרנו:ו
 נפרדים אין : מגרמי נגדר ססו6 מס eA טמ6סוסכ06וגיס
 ו0יOO)~ 1 %ויס כמוסרות מסינוס כעיי סססגו0 סבותםמהם
 סד3רש סשמגופ "מותרים קרואי בל : נלטישיגוייס
 )00פיק כגזי לגופם להספיק : שנר סגמוגוס גט0יסמעייס
 סרס מכמוס ח0ס טופר כו' ההדברות והמירו :)גאס

 וס סברס סס גשו וגפדגרוס כסייס סגדידוחסר6פוגס
 וכמכהית סקופ סידך 1ימיריס  בדירות )ס!ן  קעו גגכוס0גז,זו0
 שנ? אל : ופריסות סעופך יטור הענינים שניוהשיגו
 השפל בגדר : ס63 3ע%ס אזק olO געותן מלקהחלקים

 סם% סנדר סו6 ספו)ס מן פויסתי ס33מי:סשבפריחות
 ע3 סטו)ס סי6 ס0יס 3ל%ן 6ג) כזג טיס הגרטיסס6יזס
 ס"א כממפ3סס ובמצפונם : לקמן ממנקר נמוטקס

 געסקיסס כגופהתמ בנראה 6דg~fi :0 משגיסוגפגייסס
 : סעורם ליסור ושין מס ט0ס %נוי פוסיס ססססצ6יס

 געסקס טגש סלמת סלפי כלשר כף בגופיהםוהתעסקו
 : דרכן סי ע) ג% מסמן כידוע ייתרן לעייפו גוייסנ6כרי
 פ) 3יפ0ס סטמדו טד ססגוני ט' נסיון עורת עלעטרו
 כעולס סו6 ס6דס 6יך בו ומאסרו : גפו)ס ס6דס גריוןקור
 ונף ס!elhon 6 כו' והנזרתו : כ6סוריס נגיח ק4%כמו

 אל פצפים : סעא*ו nvwtlt (6 מפולס וו%ג גכר0ג)ופר

--)4
א הייי ימין "", .--"" 1 ח  ם סניר(סוכמ יממת יגגעוי שי NnDO יימ:ד מטינגיעץ תל4 %הי חי 

 מסייסי"ס ט 6ף לשכך ;עזן
 שרת על : סממנל לסייס וכגצ משלס דלך Sh גץומס ויוצל טככ010 ושמריס סיו0ר סס עכ"ז ססליסוח סס%3
 כמס" מסיון מלסר בו ומאסרו : כהירכס מקביס ר4שמו10סיסוריספסיק

 אלע הריעעת סעולם ודגזרהו :
 ברים : גמדים ינסס ע3 כטף )ל07 ר1שס וגמנכס נגורס oenl סלומגי שנס גץ6 משגחו ושקר כשק"ו גרפר%1
יק פפ כקל6 1)6 יטווס מחס לק )סס ש0 6ין or1 סגדם נגלול ))מל תטיס 6) סשס סתפוכ הכצתאל
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 185מח הפרישותשער

 קורם מהמעם בא אל שמנעים גמה והשבו שעהם %ת צרחם הכעז ממט נצהש%ם
 להם פוב שהש מה םםנו הנוקו %א ממיטתם פחות א5א מרעצם לקחו %אדפתקתם
 השוה הדרך אל קרונה רהוטן ההכת . 1aw~a צדה סמם ליי אלא נכלתם כפיבאחריתם
 ופר"שהעם העצם הרעית למשוך הפרשים אך קרם שוכרט מטה עתר התוריההנחרה
 חזם , ונלבבות בפמפומם %אבאברים

 שלש.
 נפשותם תארז חסמו אנשים מהם אחת כתפז,

 לדמ"ז ובחטר באטמה אותם מהשבחו בפההשהז שם להם שיצוו כדי רלזענתים קצתמהשע
 רועה הכת והם להדקם ויוכלו 0ודטזם להם דקו מפעם אצלם דפקיו בהם אדםבני שיבפיי בענר ובפריטות באטנה מחניפים והם תאותם תכלית אל להגיע nPm סבהשה

 הכתוב אמד ובכמהכם סכלם ומנונה האטת טן רחוקה הותר אדם בס כתותשבכל
 העילם מהת מעם ידם שמצאה אנשים השנית והכת * תר לשונם שחופ חץ פ()'רמיס
 באלר,ים בטחתם סעומ עם הענינים משזהפבות. הממונות אבדת מהיתז ראווכאשר
 העען ועם שז על נשאתם הפרישות כי וטענו תאתעם חוטמו בפזתטזיהם נפשהזם עלהצרו
 על שבלם מהוט להרבות וחריצותם בעולם אהבתם חב שא " 4 נשאם לאהאמתי
 פ )קס)פ החכם אמד ובכתיהם , פסנו אליהם שהג"ח במה הסתפקאם ומעונש הפשעםררם
 יחם קצרה אנ12ים השלישית והכת . עו' וכבור ונכסים עשר האלוזים לו יק אשרא"כ
 ותתכבדו וראו שבענעים הצר על אלא שהונם מה אל העולם םהק דגיעז ולא מסקקנא
 אדם סבני הבקשה וזלות השאלה מעמד יעטרו ולא המזון מן להם שנוכן במההסתפקו

 לנפשמרפא
 לפינם שייט חץ הכחוב אסר וגכ0צהם : ר"ג . גפוגס שוש hSn סטפ פן פמגו וממטס סירסור . פפ)0מסויפטרו
 יט' לי יתן אשר איש : טץ0 ריס נסס ע"ס סעו ט פגסוס קפיטל?-מין06עצ0י nran שז ימיס ימסורס6,יייס וסגי04 וסקפ5*ס פין שף מוסג כן כף הפאיתם על הצרו : לרגו יניס וגקרגו ידגר רפסו 06 שוס גפיו דגלמרמס

 לחםפת
 "ש % ט4 16 1% מ%י0 ש טסט 31ז"מםהסות
 מאדיס כקשר פשו גוסויס סם ו6עפ*ג ס' גטעסוממפדן
 פוקס hle 0עוס'! חיי ספות פן ofn~t קלגס שב)עמס
 סג?ט שם ע) מוסר העתקתם קורם : 0סט ~גפחיסספפפס
 פן ולעסקו ק!דס כוסו וסגיט גוס 000נ1 ו1300 פיחוע)

 גשנלש רק ס61 פמפוסס כוי באברים ופרישותם :סעוס"
 %6 מיוקר כפו הענינים והתהפכות : כו' 3פ5פתיס6%
 הצדו : סמ31 )ס0) מוס % 0פגי6 מפס )וס onwאשו
 כס הפרישות כי וטעע : 5ר כמזון ססספק נפתיתםעל

 : )כן 6ופ0 ופה? )3ס נ60 פספליפוס סגמופ 3פצ4פה0
 מכין סו6 גוגחס נ6מחס ספעיין כףשהאמתי

 ס0סד)וס: וחריריהם כה: שנגסס וע 6)6 5גךס
 גג') עמס 10משיס סס )כן סע051 פסון 6)יסס 0סמפיפנס פסספקיס שינס קפי פס6וסיס ודרס רסס סמס%5סוטפפם עי ופקסס מלמגייס 0סס שפי נפקיתםר"מ

 6% טייס הכסים עשר : מסר סוד דוש יפעם 0)6גגה
WPk~owiftw~ (שבעדינים הצר על אלא : פלגו ),4צ 
 ולא : גגגודס פירקדו ידעפם ר6ו שיתכבדו ~רש : ש63חן
6וס מני סכ6)ס 3פ35 העפרו ש6 יכדי השאלה טעמרלעמרו
 מב הכמדוס %ס 3מ ויגט16ס סעס4ס השתםחבלא

 הלבנקטוב
 י.ס %) םםנו מהרש מם : עין מר04 שק

 נ4 ייטווס ש יססמ פי6 סלמתי יכטת קתסרס
 מש נטדס 010 קדיש וירגע תוניס  ופפסיםמטס

  יייס נמוסס o'Dn מו"ל וגמש  מומס 6מו מ*
 שמניעים במה הקשבו : הותסס צדתם :המיס
 מ 6ע צש2ם שיי % ומ' פזחס מתאל
obpwno) 

~eh 
 סמא כשלז י"ס עמך עק

 fton~n טפן ניס כמש ס כש 4שע שסעדי
 פזמש 6וי %א DiD: ו מסיס מאש חט0*
 שח יש % 6חס %רסס צחדס כקגי
 חפז ו6ו nnDhti: 0ש0 ההאקר ה" ג6צי

 )6 ושיף ראי 6יי סיגפ 3דנר %6 ל")וכי
 )עשפ w~sn פס עש לק ג4ס 6מהר.סשט
 ופרישהזם : עפפס וחש"צ )דלך %ס נססוסיוט

 כסד נ6י 363ל"יוס מלשוס מוכרם ססבאברש
 א4 : פסס os51 (3 גרס וכע65 לגס וחסוןפקס
 )סממף נדי ס' 6פ שהדס באסונה שלניפש והם*:

 gSSI& ושמיס סורניס 401 שמס סכ0יכ הג' שחופ חץ : סמעסס ימוד מפפר 3סשד י5ממ3ר 0סנצ וכמס %ס3מ
 כסריסופסב 40סס ממדדים סס כן 6זס נס )רנני ומרןף מוצדד 6100 ר.מ0מד! ס) כנמעך דע5 פאס ה-אשי ולכי4פסלע
 על נשאתם הסורס: ע) ובהמס שן 4ה געט1 נפשותם על הצרו 3סוצגס: ס"ס 63עף במתעגם סעדםעם
 44) האכצזי בפרוז )זס: סכי6סאח

 ממסקי
 פז,ציזם ססמשפ: ינ0ג6י %ס 0ע%4ס וממנץ w(o סק ע)

 %קצן ממת פקנה : ממס %ט5 ס%סיס יפ)יסמ א6 וכבוד תכמש עושך : סקנס נסתרח וק %כסנכד )סס0פע ט04 61'ש כמגס מחס הסהפשתם ומעופ : שמוס ק הדירס "ימס הש ל חובלם :עהצ66
 ויסתפקו כטד: דוך ודרג"-וס שוט0יסס סעישס שיתכבדו חטאו סחחק: % ע) שבענינש הצר : מטןג4ץ
 נגזים וענש טנמעטס סוגצפ וק ו"מג4 גסטס רטט DD'1 פכידיסס 3מעע ומסתפמש מלמהדס הצ' עגזךמןבגשז
 י.כקפש 5ל) הבקרטה חלות : ודם 3סר חזי-מהגד סס6)ס )מדס עעצ הו%*עלה'פ)6 טעכשי הלכשרו 44ש :43"ס

סיכקצ
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 הכשישוועשעד189
 בחנם  עולמם לתקנת או תורתם לתקנת ההש אם הפרישות מן שהזעק מי אמההעל לעכסי תרצה וכאשר . העולם כן בפרפרות זה כל ותלו בעולם לתרפה ויהיו מוללתםבשאלם יחבי חולא מפניהם להשטר מלבהם במעפ והסתתר תרעב בהתמדת תאמםוחטמו
 כלצפונם בציור על ותעסקו לזכרם עתיד אני אשר הפרישא תשלם בהם אשרבמבאש

 : יתברך השם בעזרת מפרישותמכובם
 בפתו צדיתו הפרוזם , החסירים קצת אמר כאשר המיוחדת הפרישות תנאי אבל רפרק

 וש חומד  לא  נוטר אתנו . מאד שפלה עפשו מאד רחב לבו . בלבוואבלו
 בשת* רב . סודה  וברן. , ביהוב . השררה ממונא בנדלה מואס . מאדם בדבר לא בננותמשר
 . ללמור ושאלתו 1 שפתים ריוח שחקו : יתקצף לא יכעס חשם ירבה לא שהק אם . נזקמעם

 לנפשטרפא
 )כקם ית!6)1 ס)6 כגור גידןגפמור

 ו)ט6וי
b'~D ע) ק6י מפניהם להשמר : ופ,ון )מס נמסט מכססקי0 )כן כפתם גע:י 

 מדופ גסס ים 06 וט. סומר גפ' סיחכ"ר גסו ס6מקייס )סרוסים ס%יגין כחנ6יס en~h גמזן ר') מתגאים בחנם :3'6
 ע) קקי בעזה'י נפריפוחס: מכניס 06 16 כלמס סרוק:ס מס 06 מדע 16סקו

. 
 : גע,סזי )וגרס עתיד 6מ 6סר

 11? סמ16ר מנורת כסס מכמס ~ntch גססר טכהוכ מס עיד סו6 גלבו ואבלו בפגיו צהלתו הפרוש כו' "בל דפרק
 סנפו4ס i~xf וט) סמקדס כיח מיגן וע) סעסס עוננה ע) כסכו ונקנה לכס ומססומס יו6ג נסיות מכס ח)מיד%ין

 . עב*) פחתו ט) Kta1( )ג) )ספיג רהנ )נו ויסף יסות מניס נסגר 6ד0 כ) סיקנ) כוי גפניו סממם ירסס כלנו סעו1כוירסין
 רק מדקי יותר יתקצף לא יכעס ואם : למיס . דכר כב) ו)ססכי) )סגין פאר רחב לבו : מרס מסער כפ"ו כסי וטוכטין
 כממסמקים כדו )6 פיו סמוק ממש קינו שפתים ריוח שתקו : ותמחיזיו כ'ג ע) 16 סנגור ע) וימס itpOS הוימעע

 הלבנוןמום
 להשמר : סניסס יכניע וקווי oTh מכני, 1דקססיכקסו
 בפרישוה פכזבם : ודם כסר מחנה מעגיספניהם

 תכין כדו' מנסס סכ,נ מן מהסכחס גירור תניןכ"ל
 : סכיגיססססכד)

 "ה מקת) נססו, מממחו בפניו צהלתו דיפרק
 ס"מר כמס בלבו האבלו : כסממה cihכ)

 רחב לבו ו'(.: )קס)0 "כ) כנית הכמיס )גסמכם
 נסתנו מנוד) עוס"1 נעסק כ"ס דו"נ *עמאד
 : רומ פס) מקד מקד שפלה ונפשו :כלביס
 שספר ולא : 6דס )סוס סנ6ס נוסר "ע1 טמראיננו
 S~rn וכמס מי נע) סוס כנגוח מסמר 6יטבגנות
 וכמהסס , סכ0ונ דנם )" סקס נסמם ננסס6ש)ו
 סוכר , כלכ גכ)מ ע) פענר סמסידיס מן 6מדס)

 באדם סרבר ולא : סכמעס מסער 184מממכר
 osb )מסר ירכס ") S~rn סיברו וכענין ונרנסוס
 וכרן : מוח! ~וי נ6 מנמו סממוך מטוו ס)נפגמו
 מעם : ס"ממ ע) טודה : המיד נספו מפסןזוכו
 לא ינעם ואם : ידו על "דס סוס סיכם) למוקנזק

 מפלס ענל0ו מסיס )6 'כשם 06 "ט"ויתקצף
 )6 כעס ם) ממס מרקס oh 16 מסלם יתרגם %)6נמ
 )קסם י"מ כסעיס כמיק כטס סכסוכ כמיס כ"טימקנף
 גועל דסיעו סכסע נמיק ottpntt יגומ בנכעס לש)ז'(

 "יע כמסומק שפחים ריוח שחקו 1 נ1%ר,כעס
 ושאלהק : כנכד טס0יו כרום מטס לק סמוק סיומם"
 רק כונתו "ין מע"צ פ")ס or'h כספו")ללקח-
 : נס")ושו otsh )קסמ "1 )ססס"ר )"))שד

 לחםפת
 )מסמל מפניהם להשמר : מסם גגקסס פ:יכס מליו)6וס
 עי הפרישוה 0ן שיטעון סי : מו)ווגס גומר "דסמגוי
 מכזבם טצפונם גירור על : פרוט htu עגמו ע)טמומר
 מענין מפרישות : גוונם 16 כיורט כורטס כקומר מ1ס~נס06

 :ססכיכוח
 כ6זס מרמס סטי בלבו ואבלו בפגע צהלתו רפרק
 וגננן 6דס )ג) יסות סיס )מסגיר נביי וכמה 011)ן

סו"
 סמק% כטוסו גטוהו0 )סנ16ח מוגרם כסוף ט) מת"ג)

 סרגם מגפם )קג) טאד מחב לבו : )גורלו חיגותיועז,
 )בו at~no נע) ססמומ מכ6'כ %ו סינר דגר )י he'1)ס'
 ג)כו מקוס ממ,יקוס סה6וס סממסגח )סי חגמס )קכ)ק%

 גע) ג' סעח16ס סגעס תססי) שפלה ונפשו :  טיסוועריס
olhn~כמחמוס ישטטפש  וירק וספג, רמכם גסס כס) נקוץ  
 : סרמע גוסס פ) Vt(11YD ע'ס לגיצו וכרסס כ) נח)מידוו,)

 )מנ61 עגולו (olh נוטל לפיוח 1%6 גדלי ומ)ו6ו סעו)ס%ין )י רמס )ODu~ 1 6דס )סוס טיס מסר ליננו נוטראיננו
 כוס )קמת חשד 6יפ חוטר ולא : כן ע) קותו %נו6עוע
 ולא : 6זס מכוסקמן

~eoo 
 מן פרום ססו6 ט6מר בנטת

 סוס כגנות יספר ולמס סמיומס סכנה )ו I'hE, ג'סלסרוח
 גלון ענבו שגז סגג,ז ח6וח עטרת 5)6 וט 5Vhnדס
 גננופ )ספר ינונו טסיו 1ohn באדם טרייר ולא :מגירו
 נדולג גלינו )גדלו רונים oh בגדולה ~ewt : ידגרלמס
 ס6מרו 3נדעון טמסופר סמו מס0 מקב) סייגנו כס Dhtnסו6
 itD~h )% עמר כו, גס 006 נס כנו מסו) 'Sh1D לנסי)ו
 ו)טתט עסיסם )יססול ססוג6 השררה ושונא : וכו' נגס6מ

 )6מד 1וס )6 סמטו)ס סגכור כסמפון ס6מרו כמוגסירו0ו
 נכס) 6יט מיושב : כמקוס מסקוס מק"ו )סעגירמיסרך)
 יעוסבזס רבוי נחגו קטין לגי זכרן : דעתו פתהוככ עד)ססינ
 וואליס סס וכן סמת16יס OUO ע1 גנוי כ%ר mh~aמן

 טויה : ונסגחיס סיכ מן נדמים מס~1יכוס פרנסממסכומיסס רגני סע" סמח6ויס כסמון מכ6'כ 6)יסס )גס חסמוסדכייס
 סמדומס סככוד ס6'ן פעמי דגר גב) nnho ט) מורססו6

 יזדמן ,oh בשת רב enho: יכמרו )מס )מ6ומס 6נ)סוכונמון
 )תקות )כס ספים סט" מסמון מס6'כ גסעוס הג') כ)וצסו6
 ההמיש וכו' ונס טסי גוס 1Dth !ס כי וט כונו וטסמסס

מסוס
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 187סם הפרישותשער
 ותשובתן נאה מחלוקתו . יסכל ולא שהר לא . חזקה המבמתו . נדיה וענאו רבהחכטתו
 רוצה * נאכגה וברירם חוק ואסורו זכה יהירותו . יבוקש אם חומל יכעוס. אם צדיק .נכבדת
 וסבל הרעה בעת רבה הוראתו רבה, ועזרתו קל בהשאו רעה, לאדם תכר ולא לאיד הענקםלא יועילדן* שלא בסה יתעסק ולא . שיזיקהו מי על עתק ידבר לא . ביצרו מושל . הבזראב-דק
 יתנדב טסנו ימנעו ואם . יטחין אותו יחמסו ואם יתן ממנו ישאלו אם . הנזק בעתארוך
 . מאויו עוזב . צדק דובר . האמת על מצוה . מדבש ומתק מחמאה רך . יק-ב שזיקורושם

 לנפשמרפא
 : יסכל )6 ולכן 0יסס סמסיר,ת !סרי פוי' וחי פ' מסע מרע כי תמהר לא : 16סו owen1 מ"ק hto )*מיס ממגעיםפס סיוופ 16 )סתיןיס 'pw גבון ככר סו6 *1 מסכים ססו6 מס קי . )פיס חוקה הסכמתו : (mg ספניו וק 6טיסס נב)ש6

 m~wn 1%9 מי ~ua יטנעו ואם : סי!כס ט)  ממגרך יבם יטמיע סרטם טל  לגרך 6רס מיכ מ!'ל סיפרו דרן ע) כףרבה הוראר* : ג'6 ע) עמו ומבניד מטממ 146 קל ג!ש(צ : ססמח 6) 6ויגך כגסו) ורך פי 1 מגי: ס) גיידו ומחגקסצפם 6יס לאיר יתנקם לא : כמירם*י משגס e~f ,P_?L נמו סרס 16 שק דגל עתק : 1%6 פיוס היק ס61 גפיו ס)ספסר פס חוק ואסירו : )מיכ עזב . !כס ירירוסו "!, דגר 6דס פמג1 ינקם 06 וסרוסו 16 סלי! חוס) דגר מש 16 )ו)פפ1) *י0 לצתו עעגו ימ4( ו6ס 6דס ע) יגעם 06 6פ %)עע עקצי 96סר כף יבקש אם עכ'): 1!פתיקס פס פסדר)יספ ספירת 11 פס )יס ממר יכיס! מנריה )ים 'דנוור ממקי 'טש hnSD )יס ניסדר )6 פ)ת6 מגויס ליס דגמו מיכון%יג6 ס6י ס%ן 6מי וקמר סתיקס 11 מס סמיכס 11 פס כ'( דף )גיוס מס') כמוס סמת*קס ירכס ס)6 תגיו 16 פ.' נאהמחלוקתו
  לתםא

 06 רי לו פש נפם פלספן יו6 פףפ"שו  מע"י 6וסממש
 ענשו PDh1'( סרנפ ספוגות געל ס:0 וגעספ יר פליין 610 לפפלס כ6ת% זכרן ססו6 סטי רבה חבטתו :סילפרגו פפנו ט6ל ס61 פיפ גדול פ6רכ 9יס לגפור 4שךס61
  ר3ר ,11ל יל נדפסו פסכיס גסש6 חזקה הסכטהו :גווע
  כזרך 1)6 מן ירמי ג6ס  מש11ס1 יגר כפיוס *וט טס?(_P_ כמס!6 נאה שחלוקת : סג)ופ :~Suti גוס) לוג:! )גןגפעסיו נמכר סכיננו מיי יסכל ולא ימהר לא : דממו סי)סעפיר ו6ע פסס:מהו 1omt נדעכו OSID  גסיך תמסו פג6עפייסם למטוס ס6מר tWV1 גימום חקי ו!ס פפפ סוזי ויגוגטסופ1
 63יס ומוס קנטורין דברי יתיקו ופסיסס %כס ימסדנרייס נלעגו) 16 )מס ומעד מורק 6רס פ% סמ)1מ כעלי סגגודשסגי
  פס'נ סו6 06 נכבדה תשובתו : OWtltAt חירופיס)ידי

 פוס פרנס מג6% כפו ככור  מהרו פביב טה? יגר:פוללו
 גס וגפ% m~tantI טפלותיסף-י

 6נ) פפגי 9ס6יסמ כדו'15מ 6יי סיוי  רני בפם'כ נם"
 : נוי ממס 9ימיהכמ רפס ק-

 לפיו 6ין ומ נלד פסי (ah  יין6 לא 6ר0 6יא פליכשס Ob מספות סעכט רנתו נילל גס יויו יגפול  סעיסולאפי ססתלי למצו סירופ 6י0 9ל יבעום אס : ג9% פסיפסצדיק
 ופסיבית וי פל 1טופליס זפ פל כיפסיס ספפהעס נפליססלמימ 0%6 . טפו יתפוי  סטי פי 14 לקץ  ו1%1ן 06 מפלס16

  הלבהןטוב
 שפד סו5 רבר ot'b על כממסכים ועקההסככתה
 כחשן טמרו כענין , 61גס 6גס מתריסך 61ע1נרטט
 נס% *ט שהר לח : דעס ט פלגן מכסח)מיד
 : ר,סשס מן עגנע סומר ימכל ולא : וכמעסיונדכ!רו

 סוף96  טיכס  קוס נין מהחק כססם בשהטחלוקתו
 כזפ 496 שטס  QS 'צדק : ליפוי ור4וי%ס
 יבוקש אם וחומל : ס6מח SD~ ומורס נדיק ס"כעט
 כפ"ר  סיו"ד , הוסל 510  זככ סוס  ממט  יסקסו06

 5וסכ מסוי 5סנתו וכה  תייריחו : "ק נמךומביא
 ואסורו : ODID1 סרס  סיס כ4 וכס סיQTh  5לפס
 הסר כסוס ט)0צ וקומר ID5D טל  סנוקנל קכיתוחוק
~Pr?

 : ניסורים סמם הבורא ברין רהמע : 6ל4  ומסקיי0
 יפפמ 63 יסוגלו חרס 6יד כפיניע לאקר יהנקםלא
suלההם  ימד ולא : גריוח נשט ויכרע מספחו 

 *שס וסכות  זוכרס oltb כעס  6דס 4 כטיטמסרעה
 :%פ

~WD 
 ר1דששוצ  075: כס פל מכניך 5קי  קל

 ולטופ לטס גרות עניו כסיניש הרעה בעהרבה
 בוזבז ארק- וסבלו : מלעס ע3 מנככק כך סמוניי% סמכרכע כסס Y'e ס6מוו כדוך , )6) ומטכםמננס
 פסרסר וחיי כסכ)פחו מקריך מק *וס כפיסנטפהנזק
 06 6ף התנרב סמנו ימנעו ת1ט : ר1ס"' פדוח15(רי
 סקשונ סו5 עכ"ז סוכם )ו נלעסות olh כמימגש
 פופיל 5אי יאגר סמפסגומ9 הדו"צצ שלא בסה יתעסקויש שיגב : רסס סמם סוכס למס  ומסלם טכסםופנקס

 ושקהל פפשס איוו )י פמרט ס1ג16 סל 6יו י0 סנ6 ך61מ 06יר

 'u*nmpenet בעז בעל:יבב כדמיה ייי מן 4 ג" מישי בה ס6ע pnnnalxצ6

 11מף"ן,":"י::7::עי,ל",:,1;;,יגן"ענן12":יז::םעך%"י4":ןי"י,:
 %6 יס olw ספגעפ 61ידס פצל  כ5וארנייש  יקפו.  ggr ס"מ יען מש ס ס6מו'Sואם

OAI 

lhw 
 ע'המ יי יפי שגי;צי:,"ילן"1ל5''''"יןיעוצ5%:ןן'!י"הגיןן"', סי ווט%

 %מ ל'"בו גי?elth '1 4 ב: w)PNtaothne5 םו11 צ nh)hloסו
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 הפריזמותשער188
 . נצץ נדה )מא נבור . נאה ובריתו , יקרה נפער . שיו חכם. . ועושה אומד . לעמופצעה
 ונוה צרותי * סוד ינלה %א םכצזהף ההשוף לא . :~pw והשועה לדל עדה ננוח. מכלםןל

 . שמחה חברית . חך רצה * יכסח רע יראה שם הכרנו פוב בעאראה . בצנומה8זלחצזו
 םעעאז כל . לסכל םלםד ' לכהשכיל סוכרי . העבהי נשתהו , החכמה קיזךצ שחה.התזיצ

 . עונו 4צז הכר * מומו את ייע . מנפשו ברה יחזר בעיניו נפש 4בל ממעשהו זךאשלי
 . למזכירים חבר . בקצפו יתכמר %א לנפשו עקם לא * רשתו רודף . האלריםאחהב
 בעל * ליתום אב * לרש עוור . אמת לאנשי נאמן . הצדק לאנשי אחהב . העניים עםימצב

 מכרז זכרצ אשר הלנבות כזבות כל קבלת ציי וטתנאיה . הדלים מכבד .לאלמנה
 : לך דע תשהה , דשה בשער הדברים לנו השרכו de לשנותם צדיך ואינני הוה בספרשקדם
 הפרהמות כ* , דהמן השאלה בתשובת אוסר מהפרישות לתורהגו עאאות מה אבל ה8רק

 והתחברותנו ארם בני עם בעמקנו מהם אחד . פנים ג' על ברצרהנוהניצת
 לנפשמרפא

 ותפק ug 14פו פקס 18 )מיס. 61מריש1 ק4 נ6 )י!0 לי31ע טצפה 6דס: )כ3 סוג שוסת ש6 "סצנ ק 6טיפ 515שס
 ומ פל גמוד"? em$nnne 500ש0 גע4 ג*רץ.5ןןמתן גבור גף:  %מ לך  ספ0וס6יו ג6 טס עד מ04 רק יפפ60ס

 %1סו 05 610 84? וירלי %ן ושוהי 5פס ונר פל וץ !ולנו פס פתפות ליבו *nt1De עו4 אשם "צ4ו *צט 0150מ5ממנ0
 נחיך גגכן סש4ס פמפס שונס סי osan 6ג! ססת!ר  יחשף לא : יו%  6יי יעולו פהטרס0 0וי  וינן 69י שוסעךיי

 ט63 46ס ש0 שע a(fi סמם %סו 0גמשס מסשר 0'י 4מ) טגחכ ע"ד 80 נו' טטעשרש זך אצלו טעשה כל :ספלי-ש
 ס': (mth WJD טפויר פי 3% 16 גה % למזכיריה חבר עכס: ט14 מעלס 4יפיס

 הלבנוןפוב
 , מקודחו )יום לימו מצפה : פ16חי1 סווגמיצע
 : מסער( om )4).)ש*ג סכסכ רימוס Sh סייסופץ
 : )'( )כר6פהם סיכן ממסוף כ% גוף %ון ההשוףלא

 כטסוטס למשכיל כץכיר : נממש טובכעאראה
 : כמצגו מחככו 61יט "וחן ומישל פזכימ ונר63הס
 סיר06 סצ מפטם כ) מסעשהו זך אצלו מעעפהבל

 סס4פ מסם ממעטש כעימו סוכ עמר פ6כפסדו
 : סונטי מרס גסוס )עימו עכס ממדק סוויפגזפ
 ע14ס מנקק 6ש לנפשו ינקם לא : יטסברה
 כפ3 5*ד "שנקס )6 סוכר מממן bwn ו6ף5שה%
 כס%ש עממם ורירנס ר.מ)י4ם )מזק סהומ mSnaראצץ
 פ5 לוש ימשררס מחמנר למזכירתם חבר :כמא
 ן 0טר6 ממטח גיושו %ש ושטיס ס'פשדפ

IDWנמש אשת לאננה o1Dh) 60מפ )%טי 
 מטד 5% לתוררצו ששו"ב מה אבל השרק

 ססליסוע סימם וכל טועמו נסלקכק
 סוצר6 )טס טש6 מרסוס נץ )מנו?) , כ)5נולך
 מעפל י*טרש!פ )נ6ל מצ וכה סמעשח ספרשופונע

 לחםפת
 15פס עבט %ג גס 6% נסוע) פאס שוק ססו6 ד)6

 סי190ר %מש 014 ליומו סחפה : פפג0 דע0!ומסים
 שש יצ 4 סלא 3מי ועושתו שמר : סקוסומפאקס
Ot~s!דצ fhDe 'צמו כשפמם כנעמס! טרמו רח 
 ew~n פוופשס חכם : יו מחר ס"* ._P. ע'י ס6וחופסעת
 פס6'כ גפשי"ץיו %ה ס"* זרה 0%: כה)נ עפם כפופססג3
 טגונן ולמרגוע לפטמת mhw )1 ס% ס!6 0ע6!0נע)
 גס,פכיו

 פחמינו %% ט610 טית רכה סס!8פ מצוי
 (awa שw~w1 6 ע14 שיש fai שן פשי0!6
 gd יקרה נפער : נגנחס יגוער פימות ג0וט%%
 הנעמוס 01800 גרע) fbw פמוס!ס 3ספ41פ ע"שש)%

 קרסום ~ab 3שנהס.thaml %(4 מtPth~ 6 פאפססס!קשס
 4צס ש גס 10160 י0 פ) )סיג נכוי עמס שהא%
 otaw נגלי פס6*כ 16י! יקריס תהו %שר 16)! תךסמאס!

 סנפגש0 ס16סו1 סמוקם יקור DW~D פכ!ספ פר!כס)פפשס
 גטקס נטכס נאה ובריחו : 5שס טש תרף 610יוכנס!
 6ה0 ע3 נ0סגפס 6ד0עם

~s1WI 
 1801ן 4% דני ס!6 טד%5

 יסהס טפופת פ) כריס מרחש פ%שמוס othno כעגימסה"כ

 YOtIWN נפשק יפיר ספל גדשת o~m גפ)*ס % סש כסונר ט% )גני נעופץ פחפרס0 610 31כןק5ו

 לעשוק ותשלעה : פקססו סעהרו לדל mtv : מיס טש נפי נמס ע4! ספפ hk נטת טבל גצי : יגףסננן פני
 סוד יגלה ולא יאויין 5ני,מ  סיין ואמר דהר וידעת 44ס וממסד) סטסוקק 6יג! טסחר יחשוף לא : עידף פיופושש
 יק סרגס wsn פח4גן 6יפ1 רגש ט0,4ט 6ספ4י טעוטה ותקנחו רבות צרותם : )ץ)ס! 'ג)0 % )1 סגי)!סוד
 תנוס 6מד נ6י0 עוג דגר (oftwg פוב כשנואה : מסורס פן )קוניג6 מגלן הו') סימכו גם! קונ)נ6 גווןמעם
 : סגי ע0 ז 5%ו )ג) ראי ווך המי : 6דס וטוס יניס 1)6 יכספ כעקש לפ דנר 0אר6ס QD"it כך ע) ויסנדל65"ויס
 מטטנוס מס O)p 6הס שוי קהנרס! ספסרחקיס לרסיסן נגכ ספד גהע עמו 0סחמגרופ. אנתח מרחקוצ שטחההברחו
 wbi וקרוש וימס כמכמס )פ!ד החכמה זקקחהו : יגן פסדך ונעהי0 טור פפג! מקביס ben מס9 ז0 ו:) הריוחו%

hwיפתיצ : גה חקק ויון פרף !יסג סגסוכ וטון ו0!6 סרסוס צפדות סע nupn ס1ן( פש יורי OI)DO 610 סם 
 מוצם סכי יכר. 15וס ס6ס פ!פ)ס פפס פקכ)יס סמסגי)יס פ6ף לטווכיל כאביר : סכרית יעיט !מסויר שם*י%
mwגוהכ סו6 11)סז סעשפ ט!נ פפסס ג) כה מעשה כל : )כ) )סופי) פגמש ג) יי tihh פהפס פמעט0! זן ינסו 
 עקם ולא : וממרון יגס לסח 0!6 _-פוס כטרוט !מסל ייע 0ו6 עוג פעטס ג5וו0 מסר סו* 06 דמו יעז ידע :שפזות!
 ודע טש נם%5 גע%4 610 יסגקס )6 6עפ*כ )ססנקם ר6!י ט0!6 אסע (DSW וס0 )1 ספסר נ% 96 קלשלנפאר
 ס6דס יספי סדרכם א,4ף 6ס4ס עס .פפי פכמצ 0!6 לטזכירים חבר : כך ס) יע9ס!סו 6מריס וס P1e'eגפם
 לרש עוזר : ס1%סו פוט כהגיים סע ופינסו קען 610 קכון 15א נמ!טנ העניים עם S~f : ס6)6יס עטדס ש%צח

ירק : גיפוף !מד טוש מי ינן פיס 6צ "ריי*
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 189ע הפרישותשקך

 בסה ורג' הצראים, ואברינו הטפיים בחושתו קולתם בו מתיחדים שאנו בפה והשניעמהם,
 וששטנים טן בלבטעעו חזצפת ובמחשבותעו ונמדותינו במצחונינו בו טתקתדיםשאט
 הפרישות דרך אבל בעיה. *כלתי כפי קצרה בדרך שה כל ,מבאר ואני בזרעים,השבים
 עם בפניעתם השמחה חהר*ש%ן פנים הסברת מהם , אדם בם עם בהתחברותנו 1%הראף
 עליהם והחפלה והחנינה הרחיצם ומהם לכולם, נמונה ורוח רכה לשת והשפלותהכניעה
 מהם ליהנטן נקוה הצלא עמהם חסד ועשות בפוב וזכרם מעליהם הטורה הסרתעם

 ירצהו אשר הדרך וההרחעם לגולמם תיתם בהקנת עזרתם ומהם בידיהם, בהכשרהפנתהשש
 והמנע לפניהם לא האלהים לפס שיחם שנשפוך דבריהם קושי שנסבול ומהםהאלהים,
 בחברתם האל להמהות שיביא מה מכל השבירה עם והשחוק והמשתה המאכלממושבות
 בפנים הפראיות מן לנו שראוי מה אך . לזה והדומה המוסר ומסורת הצניעות מנבולוירצא
 מצוח והם לנו אסו מהם אחד , חלקים לשני יחלק הנראים בההטינו בנו המתיחדיםוהצנים
 חלק יכל המותרותו ההנאת( מינק מכל לט שהותר מה כל פזוזו לטן מותר והשני תעשהלא
 אצ דברים, משלשה מאחד נמלפ איננו לנו שנאסר כיה שכל חהחע חלקים, לשלשה יהלקמהם
 שיהיה או לנו האסור והמשתה המאכל כע ולהרבות והנזל כונית לו הכוסף במבעשיהיה
 בשר וסכילת כלאים והרכבת שעפנו בנד כלבוש לו יכסוף ולא ישנאהו.המבע שלאסמה
 וחהעבהו הפבע שישנאהו מסה שיהיה או , לשק פהדומה וגורבה חלב ואכלתבחלב
 חפץ האדם היה לא אשר החטם ממיני. והדכה והדם והמתה הנבלה כאכילתהנפש

 דוזעוב מן תתניע עד ממנו לפרזם האלהים שצוך מה מכל בפרימות נפשךשתיסר אחי לך וראוי . להם ואדוטה שרצים כשמונה באכלה סותרים איו אם אפיונאכלתם
 בפבעך לשה שוה שיהיה תכלית עד והתאא הבצועים התענוגים במיניוהמאום
 במבעי האדם חפץ אליהם ימהר אשר וננותו חברך בקלון הטהטעכבד אסורים פנשעל אשי לקהות האסור המשנל אלך ויריה ממנו. לו שנכספק מה עם האסור מןהמתועב

 לנפשברפא
 גידיחפ טאשר ושנתיאש : 6דס נזי אקס זולתם : גסויכו0 )סס:סג לחייגו ורגון םר6ת פס שיורות, מה אבל הפרק
 ינטךענ בדייט"יב; t%WVN~tg סמצבישךגמ 'וסמחס גסריגס 16 נפמיטכ סגחננ)סגניוס
hSb(סיס פ ot~tnh סגלת) גמר 461סו סרסרן פס יע) יגון מסמס גענירס ניס וגיורן פס )סריו ידי סני ממס)) גנון 

 סעגגר ho(nlt פ) שotll~h 4 סיס וט) כ6ן יפ ושארסיס וגויס טערונ )ופר ונסמל קב') פ5ו סו6 טפס ודגר .פגיי
 36)ן הסיס 6יר1ג46

 ממסני
 או'נ ג4) גו' ועגור ג6גי)0 שכויס יניס ע5 ג!י ומססגכר סניגור מסוו אופס סרסור

 הלבטן%ב
 במה : סוס היון משלס דוני עסזי מגטןשנמו
 נפט% 3נזט נט סח4י מס בו המיתדיםשאט

 הכנחגה עם ר,3טמ: מוטח בפצפוניט61נדיט:
 טס61 ס6ף מעליהם הפורה רומרת עם : 6זסכ) כסגי רום סס5 לנולם נסוכה ורוח : הכיעסנשחף
 מבקט 6יפ 0ו6 פיזז נעטרס ע3כצ 6ס ומס"ממרמס
 בהרהרם טאשר ושנהס5ש : כפדו מססיסממו

 יעצר הקלסם תורתם : ירכס 6סר . מכ) גממוד65
 דבריהם קצי שנסבול : ועיין שכ"ג כערן)סס
 השנשפקי : מכרפ דחוי ע5 נפולס גרסטג6
 ס6)ר61 יסמ טוותיי טמיר וכו' האלהים לצישיחנו
 רי5 לו המסף בפבע שטוטה ? ממוסרמטרם פ" כמוסר וממווית : olh מגס 1rD מןס1)6

 לחם8ת
 גמוכח ורוח רכה ולשן והשפלות "נניעה הפרק

 שמסיס סרקם פסס לרגעם עד %גססגוע
 הרחמים : סרוס וגסוס גדולות מדלוח ויטעחספחוו!ק
 וסמויגס כוממ'ס עליהם והחסלהחזחניגח

 גני
pen)t 

 חשרת הסרת עם : 5עוו פ) פעו ג5נ וטיובוסממ)ס
 נססי) ע)"זס וכניי 1)6 ערסו מפקסס סיסיםטעליהם
 (hino: :OO מעוג 6גן ב"ב חכרם : ייכסס %3מועשן

 (onh כ)גכוו מזפות ינhk 16 סיריהם טירטרונתיאש
 מסכון 16 מקח גילן 06 נידיסס 6פר מקנין )ססינ גוג)15סן
 ווס מאפין16

 06 ובריהם ששי ושנסבול : סממדס סניי
 : )פ סיס 15רך גניוס שההנו שנשפוך : נבט) קטום )טד1%

 ש עש גמ4 ס6ס1ריס נ6וס:יס אסמים פנים זל :אויש ט'י 1הטהה : 4גו) טומן )11 סיס נפקוס חלבואכילת
 קלן וגיוהו חברך גק16 : חטמם ומפ 1)יאאא6ס

 גפו מס מיג פירוט נס קאך ומצם ושפס לט גדנרדיי
et'h

h~o6דס ק3 סממו עסדכליס olhnn w*Sb : א לו הסף יא olbnt 4 : רצבלה nnea מד עמן סמסס" 
 רהעטג"ם במיני : עגמך ס0ונע נפשך שתיסר : ~WSDD רייסס ס" וממס לטס מיום עק כשרכינה ס" %)0או4

 ס"א(רס שמר סטרם מטפ ס"ס )ססו0ס מנעך סרניך י וקונסך געימך ראמים שכר סצ כעימך ספקםפ*ט 6ף 0סזי ס6סרו דגר כשמך סוס טיסים וכו' שהה שההוה : 0046 מחליקי 0פטו 6ף יוסי! מ0% מגדהמנקש
 כמ ע% סי6 ססר6 ומפס טסך מגוזם פסי6 סנעך טממ% ננמש יוער גאוכס כסומך געגעיס טיילו ר6ף ודקיסטרם
 חברך בקלון וושתחבבר : שפויס רמס ע5 *סר 5ז"0 יבשי אכזרים פנש על איסור ולקרטע :ששך

יא*
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 הפרישותשער240
 השק הנב% אל וכשתניע נפשך העשנאהו טבעך יתעבהו אשר והשקץ והדם העכביבאכילת

 וסנ;%7א' די.ואוע
 )"ן),,ק נאסין,יהם אשו

 שתן ונ[ , ונע ץ נ, המיה
א,

~avn 
 האיר ן% וקא

~Dp5 
 מי הצייי ""פקיייבה'1'מח יא יני נ'נ4 הת"י התשת "' ני י(:י'; היוריי יייי' הסוהי כן רמו, קהה uwn1 , זית, תקוה ,י ואין ב,';וק

סורים התענ אלאותון
 שה

 שעליויו מעשותהם
 דצעענונים מן בפרישות שה%ענהנ אתי לך וראוי מחוקק. וישכח ישתה פן hS) )מסיי שאמרכמו

 תורתך תעזוב פן עליך האסורים התענוגים שיהיו4בתכתת עד ביכלתךהמותרים

 , ונץ שלמה חמא אלה על הלוא יג( )נמאיס ואמר , סוסים לו קיבה לא רק גסס( א"ר נשיםלו

 יננ:י ב%עיגנ"גצ:נו:ןגן'ן:,%
 בנגי:זנוע:י
 :ב

 מהם הרבה על ז"ל רבותיט שזכרו כמו בו שנסקך בעולמך ,ומחסנך בפונך בצורךפררתך
 לחפור משתכר שרויה הלקיה אבא כסו ממנו הפרישות עם עלמם כענין טורחיםשהיו

 פרישותך תמנעך וחל העצים מן ומתפרנס חוטב שהיה והלל הבנין במלאכת ושמאיבאדמה
 . . לנפשמרפא

 ",';ןי.,,,,(ו,ןון "'ויין.ו"ן'יןןן

 ::יעיש ג ('1-ן"י',':'י"":וו521ש25 'הן',:י':וון;,~ו:5נ'נ',"1'ג::יי'"1'.
 3פ)6גס Pne סטיס פספפ סמיו סכין (eih ומפו דפנפ גנמר6 סיפרו הבנין במלאכת ושטאי סעוס": יעיג' ר')גוס

 לחם פת ' . הלבנוןטוב
9  בלא : onb סחחכגד כדי קריך 6פך oSptaח
 םפבעךהכרח

 סליי
 5רך Xb1 נטויכחו שסטר,

 חמא מכל הנצלות : זס פ) יימח16ס גפיךאכוף
 ול4 רבוי סבלי : סמוכרמ סע יוסר קה0 ,דיהור דרך על : מרע סיגר ישע ו% *דו מע6 יא%

 )פקד %1 מס , מסריס ו% מ6ד רינס 45כנפקר
 : משגע דוך העטה הדרך על ,5א(ו)כמדכו

 בעלההם בהם דצשלינ : לטויס ס*גסלמחרש
 : נסס)גס נסעטניס 5ס0עע גסס סשסקסמכי6
 : רי6)סיס חורם נספר סנצןק 06 שחיקקוהוכח

 )סגימ %י סלע כטבעך הכרח בלא : גו סיס פוסגיוס
 a~aw מסיס ס)6 מנפשך קושן ולא ; ממנו )סרוסטנפן

סנ)ק0צ
 : ט %

 רגיסטר ררך :יעל %ש ימסו סק
 הפקר ולא רבוי סבלי : ססגרמ מן יוסר )יקם )עגמוכהווסר
 ק) ג'יפור יסכן 851 גספ)נס מס6 עסוג"ע דעסו סכיןכו'
 גפפסז: גס3'פוח ג)ופר 15סו גסם)מח. מסלון )ז )גרוסכוס
 גחם הטפליג ג גר.פ)גס m~hn כקומי השיה הדרךעל

 מכ5 פר%קיס ג)ומר מופ)ניס נטפיס ~OOt ספ)בעליהם
 גאחונ וצגתך ותנקק תורתך תעזוג ; כלנימוסמעכס
 ממתג obha סמ1וס נעמייס מוגסך . וחגים גס)פ1דסורסו-
 לא אם : חרום פיפ ע) מוסק ובמצפונך בלבך :נסס
 טנפה פנה רדיוס ג)ומר )ססנוח סוג) כ)6 6ף כףחתל

 : סיס סכג6י מ"ש גומע סעדו סכגין כלמס רמסו 6ח0 לנ) ע) עומד כססו6 ס?לס כ) פי5מדגו מוס ע5 5נילו סטי5סמ
 מזקן ס)) ע) ע14 קמרו 5שי דף דיומ6 פ"נ כגצו %על כדומק מ0פרגס כיםוסלל

 סב"
 ומסלאם שמס סיס ויום יום

תטגעך ואי : עיי"ס )ספחכל מ65 )6 6מ0 סעס ביש אסי וסרגסח )מלגססו ומסו סמדלס מח %אר מע ממונסרספיק
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 1*1עא הפרישות,שער
 תוכל וכאשף הקדמנו. נאשר ד*להים לעבית בו מכוין שאתה ספ% בזה מרועע0קבלבך
 שלא בעת שאסרנו מה לך יספיק של , הביא עבית בעבי תניחהו העוקם עסקלהנקש
 בעבודתו מחשבתך לקיים יעורך מצפונך על המשקקך כי למצן ההזמנה ציך בעבורתוכל
 התרה את המכפל וכל מעושר לקישה משו מעוני התורה את .המקיש כל ושגל שאמרוכסו

 הנראים אכריך וועטעות ההמיך לאסור שתשתדל לך וראוי . טעוני לכפלה סופו.טעמסר
 הדברים מן והפרוש שפתיך ולבלום לשונך לאסור בראשונה שתתחיל יזוא לך שאספרכמו

 לשונך מהנעת קלה יותר שבאבריך הכבד האבר הנעת בעיניך שתדוההבפלים.עד
 תנועתו ומהיות קלותו בעבור סכים רבים וכמאץ לחפוא בתנועתו מהיר הלשוןכי

 עליך הדין מן יש אחי זה וכפי * מצחר בלי והרע הפוב על ויכלתי נקלה מעשייח8רושלמ"
 במו מנזקו תנצל אלי יבלהך בכל לשונך סותרי וקצר העקם לצורך או וצעורהלצורך בלעדי לעמוד תונק שלא מה אלא הדבור בע לו תתיר השל בו אמשול לבלמולהשתדל
 שאר על הלשון( והקדמנו )ס"6 והקדיםהו לשת ביר וחים מות יע( )מפ4 החכםשאמד
 מי 5ד )תסיים ע"ה דוד שאמר כמו משאריתם התר בו הדבי לקושי והאבריםהמשאם

 לנפשטרפא
 ;4:'ג: ":'ייוא'ם'הי ~iYxש"ינש'ש"פ~ע *פ )ן 'ס 06 6נ) 0גד1)ס ד)ופ3.ובמוסך ממסח כיס פהצמ 6סס 06 או גמא91 שי:ט%ע,)סומססר1ט ,"יצ
 "4םי":ה%,,ןן5%ע,,:"י.מ!ן שוןךע,שיי"%יגועינ:,(י.'חג
 ץ.:נ::1""4י:;," ":1":' ין1לן:'יע'11::1:ית,ך4י:ןין

llU)NWt

tteso)fn)" "צח1צו:% htm " י -ש%גינגו%י4%צ-rs~1)tthr' " גיס 
 :?:ןי,י;,,':';ן11ע:.ע;נ"י,י"ןין,י,("'י נ;:?ןSW1pt 5%4:.,,,י,ןן,,ו,'י',י'4'

 ויגרר )סוני) סירוס ר') וחגן יעיי0ף 3 'יה)דמי04 עע " י מקין י"4נצייעט:יו%1%:צנש
 להםפת

 מפני )לתריסן י סו5רסש טונש מפסים 03 יימןג%הך
 06 1610) חימר 6% כף לך יספיק ואל : וגףסרדחן
 6ף טסם גס כלמור )י יספיק מסוקס מסק )0נימ ע%היגוי
 4 יסיק וט כ63 מש 0ו6י) 6גימסו )מ0 )ממחן יט)ס6מ
 0ו6 פצוע בלי כה יכלתו : וכוי וי שיק ס6) 6פר)ו0
 פח פ)6גסו "ץך U'hD כ)י'פמ%ט )ס4פ' 16 )סיטינתו)

 דרך ספגירס )פעו4וח 6מר דגר mm~fi 16 כ* נקוצרפמו1ע
 hlo~ 16 גמ6כ) גמסיס )1 יזדמן )6 3161י 6סס )16תסיריך גטריוס 16 ספמוש סו6 0סו6 ספ6כ) ליסור נרכישמש)
 ושהעלסת : דנר ט01 שיך סוייגו קרסון מס6'ע h'~eס"ס

 הלבנקטוב
 ידייש ים) onbD מקמר ר") וכו' פרישותךתםפך
 11tDD ט63 תכלס מ)6כ0ך קיום עם 'כגגךסלוע

 ODb 6י ר.מ)6כפ עכטעע 6ף שויסותך מעגימסכמך
 נס מ ונצן מכוין שאהה כופני : מרוט לניוחיכו)
DD~3שכאס )טכוד0 כוונם ט יט נמ)6כ0ך ריעסק 
 טנתפ מפער ח"ד 1מ6 הקרסט כאשר :ומטס
 ובניע ר4מסק די ע) גמקור וכלסר טס סכחכס6)סיס

 וטף ט מטס גמ65ע ממזון 6) סש)סמן
 והושג ל"

 ט15ס סס0כרר וכיון סמחמיל כטנע רשומוןמסערטעשהו
olboס0עסק( nUD3 סלעים ל") וכי שאמרט מה לך יספיק מול : כוגש ע) חכר ויסך וט' סש5ס 
סומר

~phD 

 יוט דנר ר,מט%ס רותען סייפ סמצן %כך כעכול שכ) ob 65 ססרקוח כסטר ממורכש שמע
 ev דנר tne11D ממט 'D(D ט)6 כסס. 5נסומ 15 ר6ף כי o'bso )י"ס יכמון 15 פיזק נעטר )6 %)לומו
 ר,טל6 "6מר כס זס ע) אכל ויסים וו") זס מענין וכסמון שער S~DS ממח% מזכר וכמו , lfffn כמנסמוש
 ממיס שם כמעטיך )נך 0ע)ומוח סיודע סס"י מצפונך על המשקקש ני : תו' מעם 1י65 תזדכר 6טמיפע)

 )ררמס מוש ססוגסס א5ש מפוך משם ססורס % סמקיס טכ) משו יום דנר סוגסקן )עזן ממטכסך )קי0עוגך
 ממסת )כס4( מופז מאוסר שקנן עד הממסע מעושר התזרה את דגפגפל וכל : והעמס יירומס משךמטסל
 4 סש,רופ 6מרו0 נוטס ע"י רק גנמריס ס6'גס 1bns athnn מסערן כט 4 למקרס ערמם טוך כ4סצחצ בלי : )"כ( )מס5יס וכיס עדיו כמו 1)משס לקטור ולבלום לשפך לאסור : יסיג )6 יונצ פרגספ סלעיישר

 ט6ר ע) סוסון סקךש סכמונ כו' והקדיםהו : למסרו הטל )004י רצעיר תיל אשן: ר4ס4י0 כמטפיסעם6"כ
otnino
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 הפרישדתשעף142

:':נמ'ג:'ך(:י",ניטץםו:יןוימייז:י:ג:םמוגם
11wkש נ ק 
nos,1 .חנית ואו ריע ולשק וייינתות והרניות רנון ננ, "י-ן ריחן 0נק עע 

 זמן בזה שנסיד ולא אויביך מעוות כפקרך תסיד מטך זה ופקיר , מעיתך בו ותראהחסרונך
 טזזמרת טחשבתך דבריףאורך רוב תמורת ושש דבייך, המעש מפעך 1Pnwבועט

 tn~vw ":ל:גא:תי: ~wwn ב,:ןגמני"]"ין.ךנ ,ענ נ4"ג:ג% ה:הג : :יישכן דג":ננס",(נ
 כשתשמין

 ::גנ
-DIW 

 עמ ןיץ:יחג %::ןנהם:74ם:'י"ן'"ת"::ם:'י וזען
 יי:,הךצג גה%,:ת '1'ן.ת'ק"יק~רק:ייןמס:: ן::ן
 בןנן:ו:ג: :ננ: ן:ין סגן סיוע:ם ושעלה הבורא יצירא אל להביס והבסתך בראווזך השתטש א% ,' רחטאה סרסוריתרי

 השמע ממותרי ופרוש לו צריך שאינך מה משמעך אזניר לאמום אח"כ והשתדל *המזמור
 והרכילות ההבזכ הדברים ממותרי שמעו יועילך שלא מה לשמוע תאזין ואל יכלהךכפי
 והשחוק והנגון הזמר ממיני מצותיו ולעזוב האלהים להסדות שיביאך מטה ופרושולה"ר

 לנפשמרפא-

 יהבהב 2י"ע~ם 'יר',,ממ;לין"'
 שגט % ם :יןב :21ן ..%הי:'נמ:זיין 2עס שעג שנב י oGYl' 22ט:2נ :יגיס

 הלבסןטוב
 ימים איהב חיש החמץ האיום מי :"ארסיס
 סכשנ חלס תי מרע לשונך נצור פחילראווז
 ריקושסו וגס גיבון עייז שי וסוטם סממיתשיים
 כעייז ס6דס טס5)מח )למדך ס6נליס ס5%סוסרש
 מעעס פ) ססזרירס מן רילכס 'ס סקדוטיסנמצעו כי הייהדה מן ובמפרים : נלסע ח5ץזנעסשנ
 0:י ווכ ופרסמו סרנו נעלם שאיננו :סדכריס
 וש5 מא יורעיט5וס

~DIWD 
 יועל לא סותר :

 לחםפת
 נקלהסעשהו

"3 
 ההיאה מן ובפרש : ש16 )פי יכע

 פ) משסרס פן סקנס יס כספרית פי כסכנו ככר סףכס
 כמש כס בספוג כס"ס במל והתערבך : סוגריםסמסקח
 ס6סס מס כף חסרונך יהברר,לך : עגיגיס וכסקרוממן
 סיים ועכ1דס פורס ססו6 סיכור ח1קפ סייס 06 מסרימסר
 ולא גסותי: ססהס טענתך בו . ותראה סרכם:תכויס
 סאצשס ימים ימיו )6 כך כסחתגסג נמעט זטן ב"ותתנסר

ע?
'p'p'g 

 קוהת הלאין ואם : וכו' לטוון
"pD1e כריזט 

 : ורכעא סוע )סוך כש בצאתו חפץ שאינך מה :גרסיגן
 או : )כגיוס סודך מג6: בעעיך שב הראותו שאיןמת
 6100 מריר 5, טהכיס טפת מחשוב לבך שיפירסה
 סיועי)ך כמס פ)הטוכ ושסידן גמחטכסן ססו6 0רגריכוס
 כיד פצע ודוד כפו ככלי וסגיגון כסס הנטר שמיני :כו'

לאפר
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 148עב הפרישותשער

 החכמים דברי אל אזנך הפ א% המוכים והמעשים הטצות מן אאך המורדיםהצעה
 וננטר חכמים דברי הגמע ימנך הם גג( )מם)י החכם שאסך כסו תרתו ואת ה' אתהצדעים

 מן. נחונך די שתקה הטעם ההם לאסור כך אחר והשתדל . ח%ם תוכחת שומעת 8ק פו()מס
 בסרני שתטעים הזה לענין והתהכולה מזה יווסר שהוא סמה ותפרסם והמשתההמאכל
 ההתמין שתוכל כפי ממנו במעם די ויהיה שתוכל בעור אחד לפזזן על ותסטוךהלפתן
 בו יהנה אשר הלפתן לעזוב תוכל ואם , עו הס בעת הדבר עליך שיקל עד טבעךלהנהיג כרי לפתן פבלי דרמתים בקצת עצמך זהרגל , לתענוג לא בפגך אל הלחם להניע בדיכו

 להם והדומה והענבים יהתאנים כזיתים עיעה שום בו שאין טה על ותסמוך ומורחיגיעה
 בתענית תתנהג ואח'כ , ועולמך תורתך עניני עליך ויקלו ביום קלה אבריך תנחיתא%זהיה כרי ביום פעמש לאכול מנהפך אם בלילה מאכילתך קלה יהדף ביום אכילתך חציםעשה
 על להרפש שלא גפשך להטביע תוכל אשר וכל . בשבוע % ים א8" חוק מפך יהוהאם
 משתך אבל מלמזע יהור לרפואה בו כוונתך ושים עשה ליסרה כרי והמשתה המאכלענק
 מלבך דאנה להעביר או נופך לתועלת היין בשתית כוונתך תהיה אס אלא סיםעתה
 ומחברת בו ומהפלינ ממנו מהרביה והזהר גפ למרי ויין לאובד שכר תנו 65( )0סכמעם
 באסרו רי בו שיש מה החכם בו ספר וכבר יעלם לחיה החדול המדוה הוא כי עליוכשא
 4%% ק נסמאי תהי אל כג( )סס ובמשתה במאכל ואטר שכר הומה הין " נ(טס
 שלך שאינו במה מנעת יריך למנוע השתדל וא"שכ , תוי יורש וצלל סובא כי לסונשר
 וחשוב ידיך בתנאת והתעכב לוולתך ומהרע והנע והאונאה הננכה ממיני העולמופרהםמהל

 במצא ביייך השתטש אבל בשחד בצרכיך כפט נחצר 5נ( נסס השמר רע כל מעשותירו ושומי ט( 4ספש כם"ם בהם הרע סעשא בהתנשאך וצניעחזך מנמרך חטמורבאחריתך
 לאחרך ירך את תפתח פתת פו( )יגוש הכתש כמש ירש לעני במתן ופההםהבוא
  וימנעך ספקך ששלא במה בהם להשתמש צריך אתה וכן לעני פרשה כפה 65( לפסייואמר
 לך וממיבע אותך שמעניקין במה עמך חסד ומקנא אסור ממק ומקחת השאלהמן

 לנפשמרפא
 עניני עליר ויקלו : 3מזס . מעטיו 4ע5 מחסן) טסו6 סד גרוף מכגיר וטיס ספ6נ3 רני כו' קלה אבריך תנחגתשתה"ש כדי : נוס וד,61 וגוסס פגים נטר ??11 מסח 06 נו 0מ)י4ם פס ר*3 לפתן בנתי שתמעש : נסמועס %ו לייס טפ ט? נוס %סו יסומל י? זה לענין והתחבולה : בו גסס %6 סס )ממט ספ:דיס מס סנטם פפד3 5ש3 סלפוכ5ש

 כ"ט רא חזי ועפושךהירחך
 פטטס"

 סורס לגפיי כגלוח ז')1פסרימוס מהסיד פררך א תרן ספמגר דסק ט)

 יהתעכב : נ16רך סס ופיין טכס מח"מ ססענוגיס ומלהיוון )ו מסייטין פרו') ממכויס כפס ים וגן סוס ספריסוספיגסיג' מא %) %ה 3כן Oihtt שסגו) יום) )6 פ:סגו ימ;6 610 ונפם מדע ויחנט) מערף יקסם לגור נעום" ט14 מטוילגמ61
 וצפע ל% וסעטס ג0ס0נ60 96)1 . )מיס בהתנשאך : סדטח יסוג 6% מסרס גיוק- מפנס חעטס ס)6 יריךבתשעם.
stte~"1aDS  וצבוט גס0סט6 עוד ותפטר . עכ') כו' )נ*6 רפ naun יסיס גסס פופ nenfo מור6 טממס 1)6 סט'י מוס 
 טמפגיק כמס עמן מסר 6מר 6וס הדס ס)6 כעמר חסר ומקנות : מג'ק פרגססך )ס%) תשאלה טן המגעך 1דס:כסר

 הלבטופוב
 ט% כד הלפתן בטעני שתמעש : אסורלאסור
 מ נסס נחסים "וסךילגעו

 רפם"
bDS35 סספ  : 

 יף תסיס עק נ%זס בפנך אל ריחם  להניעכרי
 5עץלגשי סעיקר פימר כינ*1פ סספפ1  סרגטפנ4
 סלמס נרים Ots סני5 1"ע 1eta מ%  לגייס וס075
 פימטל המנש בעה :  טיסיס צופן כ"יזס)נסגך
 מפטלך 51ערדך כעכולו כשנס ממאכפך ימלו "5ממך

 געקס 4 סו6 אגס ספפסו3)יס. osh ומ קזוז שרפזולגם
 שהאס נט0 המגעו בעת : גממנס סרוס וסטגור כמוספון
 להשפיע : וטס  במטח  פי' ביום פעמים : ממך גמגעמלפפן
 א4ם נג' וטחברת : א געגט 1)סגטסס )סדני)סנפשך
 מומרך ושמור : נסתיים: %ס גגי קטן bU פ%צשילע

 וסוס 0% פסוס ורסיס סגלים גמסורס סחעמודוצגיויתך
 5מד: יוסי עכ"ס אןץר יום אפלו ס6נליס: וכניוח ססיגס טורם 6מ5ס כי וכו' אברקי npun שההאם"ס': : נס0*מ סע' עמך חסר ומקטת : יבשיי "1 סוקס(St~G מוסוי מסיס ס)6 תשאלה מן ממנעך :  כו' גססום6ןסגת

 :ך. % כרכעופ;11031 )דגל ימדסטסוס
עם ך  ח"במ~י:י,"פ :א4ןיש'"'~1,י,1%11,"ש2'"'ן

rupn1
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 הפרישותשערא1
 כמ"צ111 על'בשא למחשש: תהיה "4ש עמך שנתחסד למי וחסדיך קולתך זניותיךותקנה

 אושבע למע1%על פרישותו היתה %א העולם מן שפטיש עבד ירחם האלהים החכם*םק
 תאגל בי כפיך עיע otlon)~ (ap כמ"ש ההלאכות בבוני באבריו והתעסק מרחו כעליהםומלק
 המחשבה תקף הפרישתן ראש עוד ונאמר הפרנסה תקק הפרנסות ראש נאסר וככרפר'
 ומנעם ברנליך כן התנהנ שא"כ בספקו יהתעסק שחגע ר"ל הלחם( )ס"6 הספוק תקוןקל

 רשעש בעצת הלך לא אשר הא"ש אשרי ( 6 )סם כא"ש המות-ם מבקשי הרשעים עםבלכת
 אלכם הכמים את חיך ינ( )פסי כם"ם החכמים ושלהצבות המוכים הטעשים לכל רוץ אבלפו'
 מטומר וכרו שהקדמנו מה כל הכתוב קבץ וכבר , מוכים בדרך תלך למעז נ( )ם:*אטר

 ואחר ונו' מישרים ודובר צדקות היך ונו' אובלה אש לנו ינזר מי ( 5נ )יסכים ואמרהחושים
 לפט רמת עינים ח' שנא הנה שש 0 )משי באמרו הלב אליהם וחבר -החכם קבצםכך
 . באהלה ינור מי ה' בהומור פו( )0ס)ש נמצאים וכן ונו' כובים יפיח תו' חורש לב ונו'שקר
 כבדשך שהם ספמ מהם אחת הנחת עם בטלם להחרק לך יתכן לא כי שתדע אתי לךוראוי

 למגהר השתדל כן על , חבורם יפסד כלם יתפזרו אחד גרגר ממנו תתיר אם בחוסהמחובר
 ועכירה מצוה גוררת שמצחה הקל כם"ש להקנייתם עור מהם אהד כל לך תהיה ואובכולם
 לי שומע אדם אשרי 0( )מפלי לאחת אחת הפוכות בתכיפת התכם ואטר עבירהשררת
 חשתאכ' לשקור ואחשכ שומע בתחלה אמר פתיר בזהות לשמור יום יום דלתותי עללשקוד
 במצפתעו בנו שיתעד מץ והחש השלישים בפנים הנוהגת הפרישות אבל ,לשס"ה

 מקנע*-העולם שתפרכם ההש הפרישות תחקה והרעים המוביס לבבנו ויצריומחשבותינו
 הסנאית אל להניע ולא הנוף מתענפי לתערך לא ופרנסה למזק אלא ובטהשבתךבמעשיך
 לקנטע 5א, יתעלה לניהום בהם פר"שחעך ותהיה מהרה הכלה העולם בהון והתפאריהשררות

 ובמועדות בשבחות  שתתענה התורה בגבול כה תצא ואל בפרישותך ממונך להותרו ולאשם
 לנפשלמרפא

1 תאכל גי כפיך יגש : ימול ספג% כמו 6דס )1016 וכיומין שסכו פ6ו גי ו0' גה 06 פגיד )ךעורס  נינסע 
 קפי %הכישי)ו%:י ים צ ..שיי?יייילנ %פגם %ן נט :מופגז %4

מגיבן,( נמאן
 נ~ש%יבי

 בב '4פ6 כשהנשח פיכ יס" נומט htw יסיט-נו געת פ"י )גי
 גגסוניס חיי) מסדרו פס4 ס' ינהיגס 6שיכ 6מר 5יסציס גאן Olv מסייס 61ע'ג 9,י סוס החכם קבצם י"ח'כ :ימין
 4עס לוק "מסמם ייא'ס 6ט פ0סכופ מווי )נ 'נו דם סחגוס ימס שקר לשון רמות עינים : )מיס ט'כ . טיס4-

 'ך. חס מן לתענוג לא :עם
 1 : !מיס--

 הלבנתטוב

 י1""יןיי1""וב "6-,1)ייין.
 וןו"
 016ך ויכוצ 6דס נר ע5 סס6 סריס ם65 ארםSבני 5

 tbs סשרס כמזי ימיו כי מ0מ5 ממיס סס1גמ65
 5ס0מס מסגינרס טסם DD Ebo, on~hs'כ1מ

 ם65 כדי המחשבה חקת : די0ו0ם ע5וסוקדיס
 וסמעסש 01100 ינסר מצפיו טוך נעכור סרתיוףס

 לחםפה
 מסתקס מסיס גם העטם מן שפירש עבר : ודומיו סעיס6מו גפפפוו גפי וסכווגס renw ית' ו10ט וכיתיךותקנה
 ע4ט כרו) 631 ססגס מן סירם ולמ"כ סעודם 06עעד
 0טוכ נ4ד מהם אחת ey nrun : לחגיו ע3 %סונספוק
 קעל~ס ס6מ סס כבדולח : 4יס 5ס .סם עמס6מ0

 וגמו"שבהך בסערתך התולם סכריני שתפרוש :אריע)
 גסס ומושנחדן פסעך ימס 6% פכם )נן 0פףס כו'אלא
 מסוקי להותיר ולא : ומ' )סיע hst אופיס ומזוןוק

 .טרזעאשניסי
 אוכלר('י::י2ק

'ן
 ק

 סייפ
 י,ס4ישש

0 %
 :ידטה"בי0

 שמן )סי נך 6)ך 5פר עג,)יסרס , " ;ו6ף קבצם
 עלב אליהם וחבר .. שכיבס6100 יסטס 6מר בכשכש itse; 6100 מזל דסחפ דכ"כ כס"ק רן") ססורוסמדורס

 מכ
 דאובים לבבנו הצרי יושק:פנקי סמא לשמו ל

 - ; ' ו ' '' כד'0גלן)ךנמזוט0יך )0"0 השיךיייו במעשירן :ןרא
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 145עג הפרישתםשער

 התורה עיד פרישותך תהיה אבל פ*1 ממצות הנבא בו שחיבך סמה ותמנע חדשיםנבאשי
 לערב ממנו נוסע אתה כאלו בעולם מאויך שתקצר ואחשכ מענשך ובנסתר בגיליורות
 ואחשכ נפשו עם האדם חשבון בשער הקדמנו כאשר ,4פשך עם שתחשוב ואח"כיומך

 . ודיניו מירותיו על דעתך ותנוח האלהים על ושתבפח אדם בני שבירי ממהשתתיאש
 רעלם ם, הפיתפות עמוד והם בהם חייב אתה הזה בספר בארם שקדם הלבבות חובטווכל

 ? פובה לכל בהם תניע לבך אל והדביקם עליהםהקור

 מהם העלם מן הפר"פטז מענץ רז"ל ודברי הקודש בטפרי שבא טה באור אכל יפרק
 פשה צום ומהם . ללבוני ובגד לאכל לחם לי וטון כח( )נושיט יעקב שאסרמה
 בכח וילך ש( 6 )מיכש כמ"ש יום ארבעים אליהו וכן . פעמים נ' ערלותם טםארבעים
 ז( )נמדכר כע"ש קדוש האלהים שקראו בנזיר שנאמר מה וטחם , יום ארבעים ההאסהאכילה

 מי כ"ש בלבה ראשו שער ונפל הנפן ספרי שפסק בעבור לה' הווו קדוש נזרו ימיכל
 י( )1'קר6 לאהרן שנאמר מה ומהם , יותר ונמול שכר לו שיש התענומם מכל תאותושפסקה

 העבודה במעשה העוסק ש השויר נו' ולהורות פר' ולהבדיל תו' תשת אל ושכריק
 שתה ז"ל רבוחעו שאמרו כסו לאלהים העבודה מהשלמת שימרידהו מה בכ4 יעסוק4א

 צום אשר רכב בן יונדב בני ענין ומהם * יתפלל אל רביעית שהה טרה אל חןרביעית
 לישוב חוזן באהלים וישבו בית יבנו ולא כרם יפעו ולא "רעו ולא יין ישתו שלאאביהם
 ליונדב איש יכרת לא 5ס( למפיס כם'"ש זה הבורא להם ושבח העלם מן הפורשים מנהנוזה
 צמדים עשר שנים יפ4 6 למכיס כמש אליהו P9p כשעבר אלישע מעשה ומהם . רכבבן

 אחרי וילך תו' ולאסי לאבי נא אשקה )סם( כמ"ש אחרט והלך הכל נע ירו ההניחלפניו
 נישוב העסק שהניחו לפניו ואשר ההוא נדור הנבגרים בני מנהנ היה וכן . ו"םרתהואליהו
 . לאלהים ומחשבתם נפשם שתתיחד כדי למדברות יצאו הנופטו בעניני וההשנתההעולם
 שנחסום כדי הכפרה ובקשת התשובה בעת בתענית התורה אותנו שצותה מהומהם
 כטרעטזם )סוספינ( כם"ש העבירות שבסבתן הדוקים שהם התענונים מכלתאותנו
 אדרת לבשו ולא ינ( ~כליס ס"א וסהם . ישחרונני להם בצר ס( )סט בהפכו ואמרוישבעו
 אותו*נשי לובשים זהי טקדם החסידים לבוש ימה הוא כי מורה וזה כחש למעןשער
 כי לי פוב )סס( ואטר שתכ אני אענה פרם קים( )תוניס דן מזפ ומזה להחניף ההואהדור
 ואמרעניתי

 )פ"
 מבזותו עצמו על ספר אשר איוב פנהנ ומהם , חי פקי תרת לי פוב

 לנפשמרפא
 מקונן חיל רן) בעולם סטייךשתקשר

 וגט0וי
~11WSW ס00ס e)tD) געותנו : 

 ד36וכ ס0עטמס מן ססריסו0 )ו סוכ סיומת מן 6) )גסס סילע מי לאס ווס כה עם ארבעים משח שם ימהם 1פרס
 6ט'ט וגון 6כ) 61 ימס סכסוכ סומר רגושן ופקי 6)יס1 וכן 3סו תסס 06 סס ),זן קרקר ס' סיד יוסר טובטס6ט)

 ישבעו כמרעיתם כס'ש העבירות שבסגות חחוקים שחם : עד" ס"" מסגיך מס כ) אן סחופי רוכך נויךסספריטו0
 ס* 06 וסכמם )כנך ורם מסכם 6מל ינמק גללי ל,ג סס סוד חמרו פיס רגרכו0 נמלך וס61 טכמוט ס1 ע3 )גס וירססכפ1

 נטכ1רו0 ונכסי פוגג סיירייחפי
 וכצפף - ,חן- 6רס מפרוס שאטוס פן וס גס וגה פיך ייגוערת :יטייינ

 הלבטן פוב לחםפת
 מאיתך ומתקצר : ספריטומ כעכול משן שמרוס * 6SD בעולם מאואך שתקצר : )ך קרס אונן mwlנח
 לק .מקניטו )ך )סטן כע"ס )כך 0160 0כר4 -ם)4 כ~))0: טווס 1סי6 0,60 )סריג געוש כצמדך פפ0ן0מס
 ומפסס סיום נסיונו ממגו טמע 006 כפו נפטך 0דמס ט'כ )גס וירס סכעו )יס וממין וישבעו כמרעיתם 1פרק
 מנמס סג6 כו' דעתה טזטח : עם) "מס DS' שוגג אני 'אענש פרם כטוס: נסוג )כוס'ט6ינווכסו
 : ס'  ונוירוח כיסוריז קלס ג)ומל עינוי מקון כטוס פחוס טסם טוחיוי6ס
 וסם %י לאכת לחם : סשדס ככמני "bia 5י סדוקות טגיגי )כ6ו נטמר וכו' באור אבל ופרק

 ריאין מן יערום ניכ)0ו פסיס מזמר יום ארבעש משה צום : מו0רו0 )6 סמוכרמיסדוריס
"go1

 or ש שם
 עכ'"

 כשגישש פסונ ממו"נ olh 1כ) ס'  נעיגי טונ IttDO 610 מן סספליס1ח )מדגו
 : ShO 06 )פכומ 3כס וילס סגשס וסד מלטיכוס )6לז 165 כ"סר וישבעו כמרעיתם : )1 %פטלכסי

 6כמ נמס ידעסי סימדחי טוס שוגג אני אענה טרם : רקס כסגי o~tDn עגמם )סו6ו0להחניף
 "ו מממון מוחרוח )כקם וסק ומענית כעטי מסריטות זרכי וירט ט)מד טז נמטסי סענ ס"0י 'קרס)%סי
 4'ךיזע

~taD 
 סרס סרב מפרט וצווי , וכסף זסכ מקש שך מורס )י טוכ עמש כי 4 סוכ ס6מל וכמס מן

%ה
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 הפרישותשער148
 באסת ובחרו הברא המרא בו ew מה סכל לשוט ירע וייסרו eeln וקשרו והתוהעתם
 שעשה מה ומהם . העולם מן הפורשים כמנהני ולאובדים לדלים והסבתו ד%שהניםוהצלו
 י( )וגי) שאמר עליו והתאבלו הראשון הנלעז אורך בעבור האלהים אל בהתפללודנאל
 להבע לבך את נתת אשר הראשון הים מן נסס( המלאך לו ואמר אכלתי לא חסודותלחם

 נינוה אנשי וכעשו מה ומהם 4 הפרהחהע שבמנהני המוב הש הה דרינק ושארולרשעענות
 ובכמהם באלרגים מנחה אנשי ויאומנו ג( )ע"ס כע"ש הבורא עליהם שנזר טהכששמעו

 אבל מניע ודתו המלך דבר אשך טקום ז( )נסמר ככתוב המן בימי אבותינו שעשומה
 ומהם . הרבה אבותיט בדברי טפהר תמצאנז עליו כשתחקור בטפרים כוה והרבה בז'נשל
 תפתה פן פר' לממחל למלכים אל ונו' רגלך לנש64 תתן % 65( )סס למואל אם שאמדהודה חי הנזמות 'מעם שנות מעם 1( )מס תו' יק בסובאי תהי אל כנ( )6פ3י שלמה שאמדמה

 חכמים לב ו( )סט ואמר תו' לפניו שטוב לאדם כי נ( )קמלת שאמר מה ומהם . מחוקקישכח
 י6( )טס ואמר העובד שנת מתוקה ס( )פס ואמר אבל בית אל %כת מוב )סס( אבלבבא
 ח9 שאמרו מה אבל . עו' נשמע הכל דבר סוף ינ( )סס לאטר הכל הצטחרות הילדותכי

 ררכה היא כך אמרו וערי אבות במסכת נמצא ורובו השה בספר מחברו רב ובתלמודבמשנה
 6ה שסמוך ומה וכו' תישן הארץ ועל תשתה בקשורה ומים תאכל בסלח פת תורהשל

 מה תענית למסכת דחמידי ובפרקא דרכים ושמונה בארבעים נקנית התורהמדבריהם
 .תן הקבלה ומן השכל ומן כתוב ימצאנו הזה הענין על שיחקור ומי פרישותם עלשלרה
 ככסף תבקשנה אם נ( כם"ש.)מסיי השם בעזרת תשעהו במצפונך עליו וחשוב בולבך

 : ונו' ה' יראת .תבק אזונו'
 ויעקב ויצחק ואברהם ונח שחנוך הוא בפשיטות ובינינו קדמונינו שבק ההפרש אבל זפ-ק

 שכלם אחר נמשכות היו ונפשותם חלש ויצרם זך שכלם הקז ורעיוואיוב
 לאלהים לבם אטונת עם האלהים עבודת בהשלמת להם מספיק היה המצות מןוהמעם
 הפרישות אל צריכים הע ולא לפניך נאמן לבבו את ומצאת פ( )יכעיס באברהםכע"ש
 כשבעים הסף בימי בה תרו מצרים אל בתהם יררו וכאשר . התוריה ,השא מהדרךהיוצאת
 נצמרכו שכלם על הצרם ונבר תשוקתם ונדלה תשתם נאקה בשלוה( )י6 בשלוםשנה

 לנפשמרפא
 לאו לפופי ספהסוס עפס ס63 ס%ג סו6 דגי36 סעפם עיד . )מ'ס הפייטות שבנעהגי השב ההן : טכ') נקרסויתק
 ויחוע)ח יסרק) ג3 )חוע)ס רק)גי

~St)D 
 61פסר . עכ') ס' 6ח לעני cl~no-כדי טיס וטיכוס יסרך) סיגיו ססחס)) סש'ס

 6ג3 דגרי0 מ6ר 6כ) סס0 )6 ו%ן ממוות )הס 6ג) ס)6 ד6%) פעסס כמו רק ע) מכ) )סרוס ט63 טנפריס"ט ססונ טוסלסרם
 3ספ 1)גגוס פלסוף עתן גחן ו)0וס6 גהוקו יצטמח וכממס ודעם שמס גסן לפניו שטוב לאדם כי עיט: גפ*ג 1גמ'טוסרס
 הילרוח גי : )ימק )ו מגיה טיגנו נעטיר ?סטגע י6י) ר.רגס 061 פעם 06 מסוגו טגח מהוקס טס 61מר וגף ס6)סש נסע)עוג

 פ) גי ורע וגו' ג')ד.סך גמור טמ0 דקרן וריסק הבלוהשחרות
~iha" ס04 ג) וט כי פסי מקיטיו ו6ס יר6 ס6)סיס 06 :טמע סב) דגר סיף סס ולמר עו' סרעס ימי יגו6ו )6 6פר עד:10רו%ך שפי גור6ין 06 חגי ונו' נמספט ס6)סיס יגי"ן 

 : )מ'0 . חעגיס גמס' גריסין וים מגוס 3מס' נורסין ים אמת כמסכתע4ג!
 מה נפיו וכ3 )פסיס ייפו יערץ שיודי סיס ט:ס' )'ע גן יוסף 6 בשלוה שנה כשפעים עסף בעף בה וגרו זפרק

 לחם פת הלבנקמ"ב
 מורה סמיך דקדוק טפין 6ך , nnsa עטי מל6סשס
 ולהתענווז להבין : נכס סגשמס ~לובדים :כן
 לפנת שפוב לאדם כי : זנויה 56סיך_%פש4מ
 ללכת פוב : 1)כפס )"סוף עג'ן מק תפפ6טן גכס3 61יפ כמלץ סמם צסעח וסמ6ס תעפ מכמסמץ

 מוכס ר,חעגוניס שינע מטס סט6 אביןבעז
 npve : כחעמגש SDb) ntDail מפסס טית%

 נכר.) 61י% כש ויניע נמ)"לחו סטסק העובדשנת
 טחברו רב : כמנומס ויסכנו עגיו מגש תמחקרסון
 : סוס נספר ט)1 ומכרו מ)0נרו וכנד יונסט6

 וסוס ככסף תבקשנה אם : )וס ורומס יגינליה שסמוך וסה : 0עגיח כמס' ס"6 אבווזבמסכת

 טגעגיחו 06ו ועס0 כטומן ונגס) חמיי ט.גס סייסי_טע:יס:י
 טו0ט1 כף השב הוא וזה : ט0ט6 ונמ)טהי סמרנוחמותן
 מקרפ דס%ןן ~otpn ססכ)י0 ג6ימור כססנוגן סחגתגו0הככח טעיטי ססעורוח' )ו ha וגסחעגוס נסנין שטי ססע)

 ס)6 עי ג'ז וט עי ו5טטל 1)6יסגס )מקומס o'naטגודס
 דניקופו עיכס גסנס עיפ10 ססת(ס סרי וססס 6ג) )ועלג

 : %יוסי %)ף 06 למוגרל אם : יפ' )עגווחווסכחה[קוסו
 )6ס% עוין :סן ו)%ע6 ונדפיס כס לשניו שטוב לאדםכי

 6ח4 6יג(1 קודם סיגר סס6דס מפכו שמע ממשעכ:ו0
 ו6ס מעי oh ליס .סחך העובד שגת מתוקה !ןגוגס
 ג) זס גי 1כיסיס כרי נשסע הכל דבר סוף : י6כ)מלגס
 כ3 ):יס )ריך 1),ס סטים מ5י6וס ג) לגריס וט כלו'ס6דס

 : (tDthn 1)6פגמחנ
pnDז npmt שיכן מפקחם .גירס מערג כפסגת תאותם 

סמועי
 : וסמסמומס מכסף כקסם ע) ויכלת כמו טגוסן כמו נקסהו 'sb ומגמש ושכ5

פרק
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 147עד הפרישותשער

 המצות מן הבורא להם והוסיף יצרם. כננד העמוד תאוסם הפך שיהיה מה אל הפרישותטן
 * ממנה ופחות יכלתם תכלית כפי להם הראויה הפרישות במקום להא שעמד מה.השמעיות
 מאבל מסוחרי לו והמסוך המזון בקשו בפובה והתנעמו בה ונכנסו כנען ארץ כבשולכאשר
 ח( )זנריס כמ"ש חרבן השכל נוסף רטוב הארץ נוספה אשר וכל * והבנין והמשנלופשתה

 נו'. לבבך ורם ונו' ירביון וצאנך ובקרך ונו' וישבת הבנה טובים ובתים ושבעת תאכלפן
 והצטרכו הנכונה העצה סהשינ והתאחר השכל נחלש ונתחזקו התאוות נוספו אשרוכל
 זכרם אשר הנביאים בני ומנהנ הנזיר כדרך חושיהם כננד בה יעמרו חזקה פריטותאל

 עת ובגל בנבזרה. והתאוה בחולשה השכל הדורות בשאר וכן הזה. בספר לנו שעבר'בטה
 בעת מטנו להפנות הוצרכו כן על , העוה"ב מעניני המרידם העולם מעניני בעניןשמתעמקים
 לעולפם עושים נפשם וזך שכלם בחוזק הקדמונים והיו הבא העולם ממעשי טאומהורעושים
 ושהנה אבל הלא אביך בג( )'רסיס שכתוב כמו חברו על מפסיד האחד היה ולאולמטריתם

 ושסתרם בעימ וישרה כס בה מצוה ו;הסירים מן לאחד הפרישות בענין נמרצת מליצהשזהי וראיתי * ידך את תנח אל מזה ונם בזה תאחוז אשר מוב ו( )קס)ת ואמר ונו' לו טוב אזונו'
 והשתכל אזתה הבן , אותך וההיות* לך תוכחתי תחת שמצאתיה כמו הזה לשערחתימה
 ישמש מאשר האלהים ישיטך בני ואתה . היא חאען האל כעורת והישר המוב אל תגיעבה

 הטובעים האנשים מן ישומך חשל . ויעשו וידעו . וידעו ויחשבו . ויחשבו ויאזינו ..שאדנו
 ונברו העולם בם ומשל היצר הענידם אשר הסכלות ביין השכורים( )ס"6 השדודיםבתעות
 באפלתם והם החסדה והשיאתם המאויים והסיתום התענוגים אל בהם ונמו התאוותוגליהם
 המנוהווז בקשו יעשו, ולא ויאמרו יאזינו ולא ישסעו שבים, טעותם ובטרוצתגחבמים
 ונופותם עיפות ונפשותם הקשים, היסיים והשינו הנעימות להשינ השתדלו באנחות,ינפלו
 זיורישוהו החולף והכסף האובד הוהנ יקכצז מנופצות, ובינותם שלולות דעותם.*נעות,

 לנפשמרפא
 : נסס ושכמד רש )6 גף כי לחט הראויה הפרוטות : טמעיות גקו6יס ססכ) %ד טיט ממטס השמעיות :קש

 כקומר . )ע,ס'כ ספוטין גפת סעוס'ו מעיני סמנה להפנות הוצרכו ע'כ : ממתריס נוס וסקרוג )ח וסדומס לויושכשר
  פיון 690 16 יגמם מפזור עילגו  סמעוס לפיל יפיס פפהרוס ספפשיח וגיגוחם י lw  nhlo(on גז סמני ליקיססיי9 סוגמפי ס6ר גחיך ר"ל לך  תוכחתי תחת : לו פוג Op~1 16 פסוע XP1  וטפס 6;) ס)6 6ג'ן כמ'ס )סיס סיו פעסיייסוכ3 כלמי טייטס פס, סקומוגיס 36י כoo~n '6 ושט"מ )ס'ס וכבגסס סוס ספ,)ס גפניי טוטקיס פיסו גיבוס יכ,)פ סטיןפ6סר

 לחםפת
  ופחות : יזס נספר סורס כיוופ סופית קומשסטר) פי ס6עפ יפ4פ  השמעיות nuam מן :אאי
 לעולמם : wtsn: למכמר %ט ט%ממנה

~nhnaSt 
 פס

 אכל הלא : ל%י'נ %היך ופי סוס נפולס לדופסספוכרס
 ייכנעו  מאשור : לו פוס 16 ולריס פפ:ן 1פטס ואופיסווסתה
 סוג יספורר פרמוק כבפיפס  פן לרגר 6עו כפיפ סו6ס16נכ כי לסרוג וס16וס יריק תופיעי פר1') ירוי נגרויאסיפ
 ויגיסו 6עס טיסו 706 ויהשט האזיר : אנו)ספת
 כסחנוננוס גסס למסגי גממסכתס שיכריס יקיימו גנגססדגריס
 פל ,וסם ירפו גסס  סממסגס ו6הל פס' CfIDN יסיחו6%
 מלטון בתעות המונעים : 6וסס יפסס סורבו וקמרפו"מ
 36ריסס כל ופפיל6 רג גססי נ"מ עיסיס סספיס גמיס.9גיפפ
 ספג פקסם גנרו גן  (otp)n סם  גן ופע פפפ%ייוניתסס
 כפו aitiDO כאס חסכל1ח גין השרורימ :פמב3וסיסמ סררי כל tesn1 1ספופו0 סטמז01 סרפדן  פן רגספון
 אשר : ממזו ודעתו סכנו  וסגן סור מץ סגםסמכי

 : לגד כמגויס 6ותס וסער? 6ותס סמיע היצרהעבירם
 הכיתש ספעזוגיס: Sh גטו ת6ותיסס גופה בהםעפ

 ריבנקמוב
 ממהר ססכל  סמן מס השמעיות רטצפע ופרק

 יהססו עונגך  0כפמו גזירם מדר רקטוסט
 תנלין בפי : סירס 4סס מופי4ס רססהפס

 olb נר ספון  ~Dsl כס כ4י n3DD ופחסךזבלתם
 ג5מ4ס ל6 זס ו6ף מאס יחשר ול6 ססריסוס 5%קר3
 מספת ומנס nran אבל הלא : לו ODIS1לו חלכעשן- י 9פ % סהז סקסים כרי ~"of 0נע0 ק5סוק

 סוכרים יכנסו ושוינו הטמען : 4 סונ 16ו5דקס
 : כממטכסה סדכריס עמפ ויחשבו ויאזינו :ג"וגיר4ס
 : סלמס מדיעת )סעמידס נסורס סס"י מרעוויהשבו
 : וכגס ונר היעחס מחוך ישע מעסיר4ס ויערףוידעו
 נחבפש : 16סס onP חוששתם. : וסי.כרסססכ) כע ספדודש כדלך 0ושס מקטל דשדוףיםבתעא
 : ויבע שף אקסון וכי עימת מפשותם :5עס
 סו% יוטפס ט4ך מנסק מסרוס nlS1~vדעותם
 מ4 ומסחר מר51ן מנופצות ובימתם : הנ()6יוכ

וחן טר15 סטטוס 3מג,)ת נרוו מגית מטס טניס שביםפעותם  ו גרגר )געגוע 116ן ימו ל6 סיספפו 6פ, יאזיפ ולא ישטעו : 146 רן ;510 ופרפי ס' יפס Wtb נמריד %6ר גסונוסוף ס*וש 06 פמעס וסינר ירצו ס' ווים )סיס לפ51ט ג6 סיטר6)י סס6יט ס' מבמוי סגים  סכם כגיס גפ)ס ססכוונס כסרט ויםיגו.
 השחרית 1 יוג פפסוס  געצלוחם המנורות גושו פוייס: וקיים ס, 6ס לפייר ססונ פיפס neP' o1~ah ולאיאמרו
 ס%6ריא סופדי  שלואת דעותס : מגז) גפגח 3' עד יגעות ופפוהמ עיטת פפטותם : רפ נפולל הגעימוחלהשיג
 גכ4 פפס  ניס 116  פסך ד3ר יסמ ובתרסיס פחגוגגט גע5פס סיס  וביגותס : פיס )טללו ומדוסיים  פ*נאדיס גיסספשנ04

 דיגיו: 4ת 1ג6 קרגו ממט המתגך) ס)פעמיס האויתם יורישוהו : מ0ס וער חוף )סיום מסופו  הוצלף  והכסף : פיהוישי
ור%עהררוח
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 הפרישותשער148
 י%ם 4 אשר ובתים בקברות, כמוכנים הארמונות ומושיקים הנשים, מן והחירותהאושש
 לנצן דקיים מעשה עושה שינו ובנו אביו מהם איש כל קובר יוציאו, שלא מהקבצו
 ן אבותח ששבוהו זיהיד קצותיו שתי שאנדו בתך תאמר ומה מאציו, חוכר קצושוכח

 בהם בפוח והוא ארם בני ממנו במוחים בהם ונוכח אליה וקרב ההגרה הדרךוהראהו * בפוב עינה npu כמהשבחו והשמילו לבו א4? הבההל שרוחיב במי בניוהסתכל
 המחיה והארץ השמים אלהי הוא ועבד יצרם אדם בני עבדו מהם ונצל עמהםוהשלים
 ח% מצפוניהם ברו אנשים ובין בינם כמה . מבלעדיו אלוה אין אשר ההונן הבראהממית
 ומתרם בבדידות משתעשעים ד%להים בוכר והם בפמקוון ולכותם נחות ועיניהםחזביהם

 לכפשמרפא
 פדר 0016 טסה6,3 סטטוס נס 6ף 6)6 6ו0ו י1ריס1 כסוופ טסגסיס זו )6 הנשים מן והחודרות : יטעים יע ש%0 י%יכת
 וגחי לפום כגן) פמאו יוריש סן סווגות ומןנהדר

 6עו ~YDW מסוו ונערים ממנו ומיס טלו6ס כקמי כו' ובנו אביו מהם איש כ4 קיבר : ע*ם כף מגריס כמדרי 06כס מלרףק161 4י יג) )מס ממודרת %1סש פסס סמודר0 סגדו) ח% מלג סי6 ג6( גגימוק6)
 ודמיון מס) קצות'! שתי שאברו בהור תאמר וטה : סנ6 (OitD )ג% בפיוס מטסם oatt 61יוו גמחתו יום 1% פ)יחום
 וס14 ונויו לנוסיו מסו 6סר זען עזי )ו 6ין ערילי גימוד וס6מנע ס0י וים% סנדדיס מכ) גטקס סמסרגטו0 אגעיס)%ות
 כסס גוכם 16 כיוטל גדליי ים ווחיסר ל") ומנסו חהמס 3, בה ונוכח : סגסמיס 6מו ע) 6)6 )ספין )ו 61ין )כווגם6ר
 כין יס p'~g מעות כפס עומר כו' אנשים ובין בינם כמה : ע4סס פג6 רסס סגולתי וסכסי3יס סושסיס מן מוסל3קמס4.
 מכפון כתוכו עמון כמי מ,סוויסס ועציהם : )גג נר מ), . מ)ס,יספ 173 6סל 6גס'ס ומן . )עי) סוכל ימס טיכווס6נ%ס
hl~?ו4הגחס ona : כן שין מס ססס סערגיס סדגריס 6תף )חור סעיד ממוטטות טי:יסם ספקות טנט)י נחות ועיגיחם 

 פובתו על 1םורים : סן 06 ,וכייס ססס מס כוס מססססעיס גגדידופ עמס 6ט'פ כוו חאלהש בוכר וחם : ,6ew)וועאיסס

 הלבנקפוב
 )תיגיט 41ך 5פאק

 ק4"
 ע%זס כ4 עט3% כ4'

 ס%וגא סגסיס הניפים מן ההחוררוון : 6מד ערןע)
 סמוזר0 מרסון מסמוגיסן מקוס יודשא מסכיומןנמדלי
 ומחזיקים : כלד"ק( ושי"ס כ"6 )קוק"))0ס

 פירות סיכ)01 )0ס לרוגן יפסס מנ)יסהארמונות
 ובנו אביו מהם ארם כל קובר : 4קכרוח יונקז0ס
 שנניס כך 6מ1 06 0יקטי %מ כר סדרך כש15'
 נ) ועסיס מרש כמסיס כרה סמנז*ס נרסס05
 מגשרסס ?מ4ס 6ך שבס וממסיס שנס 06ס5מי1

 עושה שי% : ,olhn מ רץ ovb נרבחעגו%ח
 ומעמס כרכס למריו טיעווכ לנצח הקישטעשה
 ם*ייו חוכר : שס"ס )מי )0כי18 3עדמשמזה
 קצאע  שתי שאבדו בתוך האמר ומהת016י1':
 ס6דס ו0 ומען 6טדס ק1%% פסם דבר 0יג)מכ4'
 לוכד עיי "מוינו נס יפיס 061 מהמס מפססיום%
 פסן קנ01י1 סמי ס6כדו וזכר כשך 610 סליכטו0"נ

 %61 1%6 ותייגו מטס סכ6 סמגץס ט) )6 לנסען4
 כי סכשכ ולמר , )סס 10)ך 610 06ל רעצץס ע)%1
 6נימ 6100 כ"( )תכייס יסופני ו0' עוטי 6%61כי
 ומממל , וט' כ6דס c'entn ס)00 מל) כמגומרג6ממ
phgottboi 46הנסען כ SD '0 סס סרי כערןכ 
 %1") % )1 סיין 6נו0יו סע,כוסו וכימיז וכוןמשך
6101eh~ נסס ג0יסר בהם ונוכח : ונגמוד נזר 
 בינם כסה : כ"1( )יסעירו יש) גכמות כקרןכנ%
 חוברכם וזכו : יגרס "0 0שנד'ס 60נשס ניןר")
 : )""( )6יוכ שם כמם )עמון כסו %סוניר.סמדכך
 דגר )משד שממס eth~w שגס נחווןמציניהם
 נפי )0ת%0 )6 המיזגת בבדותות : ס)ססס6יפ

גגי

 לחםפת
 )סלפ %כס 6ער תוניס 16ק סן הנשים מןוחחולחת

 *% כבנמן נרגס )סגים עלמן מוייוות סס ומ6, כעסיסןכווי
 כ6" סוהוזפ %46 ער*  לין  סיוגך מס ו)סטמין )גנונגט)יסן גמי נמירי מונסות סס 3מייס גע)יסן ונסוד גע)יסןמות

 ו למס סנוורם ס,וונ hw' י5( )יה611ל כפו %3רריממהפסות
 : ?tNp? סוכנים מוחן וקמר כהמסן הארמונותומחוקים
 6% מיתתן סחחקוי ספסר כניגיס גוניס יוכתבו לאאשר
 )ט5י6 יוכו ~KS- ם6פסל סלבס ממון ומקבצים : כריסיסכן
 מש 61'ג ובס אביו מהם אחר כל קובר : פרכיסןקוהו
 טופס לוגי ו6טסיכ ככמהתו וכשדין סשס תיו תוגד)ו

 מס גיוסו נו' בהוך נאסר ומה : )%מ ~e'P_עעסס

~_n_ וחסח4ל : סוגר ונט 6ג סרגו ק4היו סחי פ6גדו גחוךיס 
 משהשיב : נסס וסחל64 (Oie כ6שיס סס0ג) כיומר כו'בני

 גתויס סעוגטיס )מעכס קמר מס סימן סו6 כו'הבורא
 )כס ומ1% וגנט נ6ו סטותן סממס3וח )מטקס סקיררתיכמו
 )יס 6)ס etnh 16יס סגורנו עגוד0 ממסג~ח otpnושרו
 והטשילו : סעורך מממפכו0 פוני גסותו oct?p )פתסנוסרמכ

 סידר פסעכידם )פע)ס סומר מס סיפן סו6בטחשבה1
 5שו 5פש% י%  פטלו מעולט משטת כקופר מעורס גסומ%
oeוטקס% tn1tnDS  6(1  מחסגתס niDtD ופקה : נסס 
 )6דפ %סוגם מטוכס סיקס עיניו סי ססקמ לו בטובעיניו
 ג%0%6 וסם )פעי שמר מס סימן וס61 מטם'1 %טים6ס

 פפואה ס%6 גרסיגן בה תוכח אליה התקרב :שגסים
 גוכתס טרמו וסגין 6)יס סתקוג ססו6 סיגך ס,)1

 )דוי
 גפ

 עמורן  ותשלים  לוי מתהג6'ס וכינס גוס "זס 6וסגיסמסג) עפי תיקוסו ס)6 מסם סטות וסוף )סס יסק )6 טגוי6יאדם בי סס% כטוחים : גכומו JStO וגן דרככם ס' נוגממ)סון
 גה 6גינס מקוס 6ת לרסיס וי1) נפסוק ו*) רשי כסירםכמו ספדתי רסון ~Osi כ) מהם ונצל : סב) עם 03)01 יחגסו6

 of סעודה גני סס0נכוח מן מוסרם ססו6 וחיט )6()כרטית
 ברו אנשים ובין בינם כמה : סטסקיס כעיגוג'ותגוס

 סגוכר"פ סתויות כעלי גין ים מסרס כמס ט'מצפוניהם
 מרן חוביהמ זוכו : מנסוניסס סנררו ס16סיס 6)ו וגין)מעכס
 6פה חסורו 1)6 הנעמר כמו נחות ועינ.הם : כמוגי)עמון
 t(ht(eliSD 41 י 1שע (2 %7 עש במצד עבוטו 1דב%:מג,ב6מסגב%7:יג%שדו,,ואח ם %סטהיי )סס סטרכיס סחמוךיס סיגרים וכרקוח)סך תמי מסזטטו0 עיט0ס סיקוס פגעני עיויגס 61מיי)נגסס

elth1(6 hpt1 עיקר ל4 כזך גסיוחס OPIDU~ נלין סניך נ,כרון U11D סכשפע ככטר  ~י  יקמר ונגר ומגט) ופעגג ; 
זסודים
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 149עה הפרישותשער

 בדרכי הראית מסה ושעו , והמועצי והמניני הטחשבי העיון אל קרבו , ענין בכל פובתועל
 מאוים מררם לא שעשועים אל ממנוחה ויצאו ביגיעה האמת מרגוע אל והניעוהמצפונים

 ומשחריו אלהים קרואי , נשמרים ומאחריתו נחפזים המות ליום והם קצם אורך אחרםולא
 יותר יקרים , שמן ממשלת ולא שלמוז מורא מבלי , צדק ולוהגי אמת דוברי , ועובדיוומהיליו
 בדרכי( בבתי)ס"6 מכובדים מללם. גדולה ותפארתמומעלתם עם מכל יותר ושמורים אדםמכל

 מהודותו מעכבם ולא טורד, האלהים מוכר אותם מורד אין הברואים, בעיני וכדוליםהאלהים
 העקם להם התנכר וביהוד, בבר שמחות ולבותם והודות בהלל רנילות לשונותםמעכב,

 , תרבותו מהם נסתרה ולא בנדו מעיניונם נעלם לא וספרוהו, בו ודרכו( )ס"" ודברווהכירוהו
 בנ אליהםיינערו מוכרח,שחק וימצאוהו להם והתרפה שולל ויחשבוהו בנדיחמודותיו להםלבש

 לנפשמרפא
 סעיוויס יגע טויסס %יגע )ס0)מד כ'6 סדרך סדנריס כי h('DO קרוג ר') ט' המחשבי העיון אל קרגו ; oiih טע0סג)
 עם יי עטו tpg ומן יפ עויין כי נטסס מחל "מרו )6 קצם אורך איחרם ולא : ס6מין ומ61ת' ינטח' חו') 60מרוימו גיגיעח : סמנני) 1o~o וסס'רו קרסו כחו ונדטה 1ר6וח יגו) סו6 6וס גני ס6ר מנגז ונססו כפון 6100 מסכו, חראות מסך קרעו : )עי) סגחוכ נמו 6)י1 וקלוכ נטיניו ק) סכ) 06 טונת ויטווס סחין גמגמת טסך וטיון גממבגסגסם
 גפנפ 5ממתס געממ 160חס )קוץ D1(O ח6וסס )16רן מנס ימיסס ג6ריג01 סגעתו:ס סמ:גנוח נעיי גם סי שגו06
 1 ס6)סיס 6ח מיקור )שמירס סיוג) 6חר0 סריס סיס 6י1 סורר אין : דוגרי ולוהגי : סעדם קללי בסון קרואי ע'0:קפי)

 סטוס'ו מסיק מסריס 15נס ס)פטמיס 6ף ר') חסורות'ו בגרי להם לבש : וכרמיתו נגדו con נעלס )6 גיוסס)יכוסו סגי סג) 0סע1ס'1 ויודטיס סיטכ סגילוסו מס 6ג) 66ריו וימכו גזי נגיד10 6ת יגירו ס)6 וגרי כסיס העולם להםמתנכר
 : )שו) גמ*פ )וקמם ימיו טסטוגו0 16 סכ) מסם וימו) סע0 י63 מסוף שולל ויחשבוהו : כו, גו (olmw כינס6ע"'כ

 ויסגלו מסג) 6מל כיצגו כדי ס% מטכס וסי יויס כרעיון וסס0י)ו0 יגיעכ כמסט 60וס כ) יסיגו )מעמיס להםוחתרפח
 ע4סס קצף למכיו גפטגו ס)6 רתותו לתכי lpot(e ל'1 16 . גוס כצמיגו )6 ססס ימכיויס 6כ) קסם נטגודס גופ)יסולסיף

 )סס )00 מוזרם מחוסו ס0 כי )ו סוס )6 6מ,ס עסקיו 6מר )סממך יתרוו סעי'כ גיי חוקם )כס )סס ס)6 מססוס0רסס
 כה אליהם שחק : מסחי עליו  ילוור כפי "מסורו די 6ים )כ) )תם טוכרח 1.מצאוהו ס'): . טריק גווה נסש%ןסס:למי

 לחםפה
 16 סוג 16 ססס עוין כ6יוס ענין בכל פובהו עלנטורים
 הטחשכי : ע)יו ~מוריס )ט31 1016 מקג,יס ססשסכו

 סממנר סוגר סמגמס מקוקות ג' סס והמועצ'והמניני
 ועריס סטגע חכמת סי6 סר6ם~גס דמיינו כחגורכסקזמ0
 מגמת סי6 וסעי ממפנס רס גס t'ha מממסני סעי~ן6מר
 ntobh 0גמ0 וסס)יסיח וממניני 6מר וע)יס וססעוייססטין
 כמט ודעם מוט,ו0 מנסין וסמוטנ' 6מר וע)יס סחורסויויפ0
hio0הראות טסך קרעו : ~דט0 נמוט1ופ ס)סיס )ן כ0נ 
 ; מפונים גלגריס סטרי הג' 6ת סמגסס ממסן 6פ קרסוכו'

 1כנום טרנס 0יגטו כיגיעם ביגיעה האמת מרגוע אלוהגיעו
 ס6מ0יח סמרגוס 6) סעוף עויני מסכום עיף ינ6,ס60יס
 נטימו0 סטינו o(hlt )ענודת ושוי וומ טקט ס)כס טץ61מ'ו
 קצם אורך אזחר ולא : 3ס וסמ0עסטו סגורךדמקות
 ):1 ים עוד ).מי וקימור ntSiD )סס עמס )6 ימיסס60מגו0

 ומאחריתו נחפזים הטוה ייזם וחס : )ענוזס )סנוטומן
 כס סעו1ס מן וכי1י6ס סעו. ממוח ממנד כקמרגשסרי0
 השוס גלי  פ~י (UbO~ וירי תליי  ושכסיקייפ 1גמפוישפולריס
 סמא סומר מס קומר מלמרימו וסמריס eon וקספעס
 כמש מן וסירים סם %ן טוס )1016 סכוכת ס4סוסיגן
 4 ורקס ויותר פגעדס. י,0סוגיס טכס עיט קרותישתין האלה.ם קרוא' : 1וס )סס )סגין גנוי סטוס'1 נח"ומפויס

~sa
th~p 6קורצי גפן סו owih ע) מסור 0נקר6 כמו 

 ססו6 )ומר כסט) ג)סון וסכוונס "תריס 06 מוסר 0סו6סס
 )ת"ר 0י1דק עי שמו )קנין )ו שעמס טד כ"י גדכרפוספס
 יס  נשויר  פיוירימ 0סס סגווגס גגון וגס ו0 גתו6כ15הו

Iontfo)ס'('ו0מידיס רג Dh'1p) מקרימים ומשחריו . שסים 
 חמיו סוגים צדק לוהגי : ימ61ונני ומסתרי גסן ג0ס,ס)פניו
 "סו יקרים : כרגם ולסג גמז סמון לכון 1)וסגיס %קטוגו
 טורד  *ז  פס: פיל יוסר une  ייפוריס 6זס מכ) יותר01'

enw1 שורד'ha 1t1DD enth סרוס סוס הלסיס מזכרון . 
 כו' מעכבם ולא סס: סו6 וסמי סוע) סו6 סו6סוןפורו
 סט וביחור בבר : י0' )ו מסיום מעכב פגוכ סוס41ן

 מעטיסס ומימיים ימ.דו מסיגים וססס גר מליס גוסשממיס
 )יתנסר שטווס רנס וסכייוסו סעו)ס לחס התנכר : ית,שסמו
 60וסיו 6תר וכס ועומסיך )סונו0ס גידי 0רפי0ו יגייו ס)56סס

6ו)ס

 הלבנקטוב
 כהסניני המחשבי העיון אל קרבו : "דסנם

 סרימש נר06 סוכר סחכמוח מקקי בסס ססוהיוועצי
 ססמופ ומכמס , מממסכי מעיון סי" סטנעומכמת
 ומכמפ סמניג; סטיון סי" וסטעוריס ס4ן ע)טמיוסדח
nlolhו סמומי סי" עמוקם ומכמס ענס ט1ריכס 
 מ)ל6ו0 יימכסס ויפן קרטו כי הראות ממךקרעו
 האמת מרגוע אל והגיעו : סמ5סוג'סכדרכי
 שכ"כ מיי מסי" שמחית סמגומס 6) מניעוביגיעה
 שעשהנים אל : כעס"1 כף כעטד0 יניע0סמממס
 ע0ס עד ממר מרסון אחרם ולא : נדו)ס0מחס
 פ*סמ"ס "חלס )" שיחס "ורך כלו' . )"כ()כר"סיח

 יענ6ממ ומסמרי קמו ומשחרי : "'( )כמדורסעדס גך1* כש אלהים קרואי : נעס"כ וכמנומס6)
 מ")מ"י

 1)סנ כש וכול )ו ג"כ צדק ולחוגי :
 : י"ג( )קס)חסרנס

 ברי
 1)6 וכף אותם מורד

 6פ מלזבל 0016 מורדת סרוס פוס 6ין וכו'מעכנס
 : ס' "0 מ)סודו0 "1תס מעכנ מעכנ טוס 61'ן")ריס
 )מגק( מכ5ת' )נדו )ס' וממוז )ננס כגל וביהורבבר
 011601ע סש)ס כ4' העולם להם התנכר : "דס)כנ'
 ממס לכלי הריסס ענשעסס

 וכר"ח כלשפ טסו"
 0סמש סס 6כ) כרססו b(DD )גחוך סומקות נג'ס)סס
 בו ודברו : ממפ ושמרו לקרט מטמון מרעוידעו

 עגיגי מסוווממרוהו
(ostP~ 

 : ממגו סנוממהת וסלש0
 עש סו6ס כ4' חמורותיו בגרי : עוממותרמיהו
 ו olh נמי סוג ושטס מ0גדנ מחמדים כוס)שימס

 והתרפת : רשSDIDI 0 וגצן ערוס שוללויחשבוהו
 כמפ גרסם סו6 כ6)1 )סניסס עגמו סר6ס וכו'להם
 "מר מוגרם מטוסו bh מסוקס ודי מ0ס ערףלמס

06י
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 הפרישותשער150
 לו ואין טעשיו גנות להם והתבאר מעלליו רוע על השקיפו , מעליו ונמו להמותםורצה
 בעלי החסידים וסגלת הכרים האלהים בחירי הם . אליהם יתקרב במה ולא עליהםשלמון
 וסחרו ואושרו האלהים אל אשרו הרצויות, והיגיעות היקרות והמשאלות הפקוחותהרואות
 ונצלו הרעה בדרך היראה הצמירו ונכתרו, לבותם חכו תבררו מצפונם בררו , והרויחועמו
 טמעמר נסלמו , ישהנה לא וששון סתסדת בשמחה פגעו ; והניעו המעשים מרכבותורכבו
 תועיל לא אשר החרטה מרם לנפשך הטוב בחר בני ואתה . טהיסורים ובמחוהחשבון
 ההצלחה נתיב אל אווזנו וימה הישרה הדרך ואותך יורנו האלהים . תכלה לא אשרתודאנה

 : אמן , חסדיו ורובברהמיו
 : יתברר לאל ההלה . התשיעי שערגשלס

 לנפשמרפא
 ואין : 6יונ פט4 )חספס תמ61 וכן סיפח גמלות מענין )תוק יסרס ו0מ)ינס רסון ~SD' דרך כן כי כ6ן כפיקוס ס0 דנליסשפס
 גס 11rtht %סיס ה) )כמריס קטרו 16 . 16תו מסי'טין )סכר סג6 טור ס!6 ואושרו האלהים אל אשרו : )עולס ר')לו
 עיט ;יגוגו0 )פר )?ס טסים רעם גדרך פעמים כמס ס' ירקה סניו ניד נד מלטון טסה 6פטו נו' היראה הצטיירו :מס
 וכסיל יי6 וסע, )דלך ,זס מס' טסו6 16 ניס:ס ס) מדינם כנס ט:י)ו)ו 16 . רע נוכ) ~Osti וסי וניוולו ;ס גטגיי סימו )6ומס
 : היסרס סררך "פ ס6)ס גזגריס וסמסתכ) וס ס)ומר 16סך וגס המגו יורנו האלהים : מ6ד יסנס ו6מויחמ מנעו לכסיתןוסיס

 : אסן . חסדיו ורוב ברחטיו ההצלחה גת'ב אל אותנוויסת
 הלבנוןטוב

 )ריס )ת0 מוכרם סיס ית' כסנורן נסמוגס מ)1נסר
 נסס רולקס כלו' אליהם pnw : געתו 6oi)hת

 )6 סס בו 11YYI : מממון מותרות נקט(סלמס
 ונטו : לטיו sfi להטותם ורצה : סמוחר1ח לקנןרנו

 ממט טיחאת עלן פוס %" רייסס ממסקס לעומס"ין עליהם שלטון לו ואין : ממט עימס סרמיקומעליו
 בעלי : ס;כיס הברים : כסכורו ")יו פיחקרכונכדי

 פקומות עיג'סס "סר ר"יס גערי המקוהותהרואות
 היקרות והמשאלות : "מריחו דנם P'nhlnופסיס
 מוסנ וס גס והיגיעות : כ'( (otSon מט")וחיך כ)ס' ים)" מ)' סיפרות nllhen כע4 כ)ו' 3ע)י ע)מוסג
 אלהים אל אשרו : ריינועח סיגיעונ! נעני ר") נשיע)

 ויווסר כמו דרכיסס מחיטר ")סיס 6) נחשלוואישרו
 עטס"כ ממורס מל' עסו ומהרו : )0ס)יס%"(כצרן
 כלס ונבררו : נ'( )מק4 כסף מסמר oannפוכ

 הדס מוכוח מ)' הצמה-ו : נרסיס כלסשתכיס
 הרעה בררך : ס'( )יסוסע צוחו סנעידפ כמולדרך
 מעש תיגם מטס מנזידו גסס סוס שלסרככי
 שעסיס והגשו המעשים מרכבת וויכבו :עוסק
 ממוג ") מסר וסג'ט ככור למרככת )סס נעמומומס
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